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 مقذمت

أرٟ ٘زا اٌىزبة وأؽذ ٌجٕبد عٍغٍخ أدٚاد اٌمبدح، وّغبّ٘خ فٟ رشر١ت اٌخبسهخ اٌّؼشف١خ ٌؾجبة ٠

عّغ ألُ٘ األفىبس اٌزٟ أٌم١زٙب فٟ ِؾبمشاد ثشٔبِظ ئػذاد اٌمبدح ؽٛي ِٛمٛع إٌٙنخ، ٚ٘ٛ فٟ ِنّٛٔٗ 

  .ٌّؾبمشادااٌزٞ رُطشػ ف١ٗ ِبدح ٕغك اٌثطش٠مخ ِجغطخ ػٍٝ ٔفظ  ذ ِفشادرٗ، ٚلذ ف١غ"االلزقبد"

 يضر انجهم به ما

ٚفبرؼ ؽ١ٙخ ١ًٌٕٙ اٌمبسٞء ثؼذ رٌه ِٓ ِبئذح وزت خطٛح أٌٚٝ ٔؾٛ فُٙ االلزقبد، ٠ٚؼزجش ٘زا اٌىزبة 

ّىٓ اٌمبسٞء ِٓ اعزمجبي اٌشعبئً رزٕبٚي األفىبس األعبع١خ اٌزٟ رااللزقبد اٌّزخققخ، ٟٚ٘ خطٛح 

 .٠ذٚس ِٓ ؽٌٛٗ ِبُٙ ف١ٌفٟ رٕ٘ٗ  ئداسرٙبااللزقبد٠خ ا١ِٛ١ٌخ ِٓ اٌخبسط ٚ

فٟ وزت االلزقبد، ٚ٘ٛ رخقـ لبئُ ثزارٗ ٌٗ ػٍّبؤٖ  لذ ٠زغبءي اٌجؼل ؽٛي عذٜٚ اٌّطبٌؼخٚ

ِبدح رخقـ، ٌىٓ اٌمٛي ثمن١خ ػٍُ ٚااللزقبد ٚخجشاءٖ، ٚٔغ١ت ػٍٝ ٘إالء األؽجخ ثإٔٔب ٔزفك ِؼُٙ فٟ أْ 

ِٓ خالٌٗ ِب ٠شعٍٗ ٌٗ االلزقبد ِٓ اٌزخقـ ال ٠ّٕغ غ١ش اٌّزخقـ أْ ٠ىْٛ ػٕذٖ اٌمذس اٌزٞ ٠غزٛػت 

ٔغذ ف١ٙب  -اٌّزخقق١ٓ ٚؽذُ٘ الَّٛ إٌبط ٟٚ٘ ثبألعبط ٌؼ –سعبئً ١ِٛ٠خ، فؼٕذِب ٔزقفؼ اٌغش٠ذح 

ٔؾشح األخجبس ٔغذ ف١ٙب عضءا  ِٓ االلزقبد، ٚ٘ٛ  ؼٍِٛبد ػٓ االلزقبد، ٚػٕذِب ٔؾب٘ذِٚ ا  ِمبالد ٚأخجبس

ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اإلٔغبْ غ١ش اٌّزخقـ ٠ؾزبط أداح . ػَّٛ إٌبط أ٠نب  ١ٌظ ِٛعٙب  ئٌٝ اٌّزخقق١ٓ؛ ثً ئٌٝ

فارا  .ٚاٌمٛي ثؼذَ عذٚا٘ب اٌّؼشفخرغبٚص ئٌٝ نطش العزمجبي ٘زٖ اٌشعبئً ٚاعز١ؼبثٙب، فارا ٌُ ٠ىٓ ِضٚدا  ثٙب ٠

مخ ٠غذ ٌذ٠ٗ ٚػبء العزمجبي اٌّؼٍِٛبد اٌّزؼٍ ٌُٚفزؼ اٌقفؾخ األٌٚٝ ِضال  فٟ اٌغش٠ذح ٚعذ٘ب فٟ اٌغ١بعخ 

٠زغبٚص٘ب، صُ ٠أرٟ ئٌٝ ففؾخ اإللزقبد دْٚ أْ ٠ّزٍه أداح ٌٍزؼشف أٗ ٠مشس ثذْٚ رفى١ش ه٠ًٛ أْ ف ؛ثبٌغ١بعخ

ئٌخ،  ف١غذ ٌذ٠ٗ ل١ٍال  ِٓ اٌّؼشفخ ...ػ١ٍٙب ف١زغبٚص٘ب، ئٌٝ أْ ٠قً ئٌٝ ففؾخ اٌش٠بمخ ٚاٌّٛع١مٝ ٚاٌفٓ 

 .اٌزٟ ٠فُٙ ٌغزٙب بدقفؾب، ػٕذ٘ب ٠مف ِزقفؾب  أُ٘ ِب فٟ ٘زٖ ا١ٌٌغزمجً ثؼل ِب ف١ٙ

 .فبٌمٛي ثبٌزخقـ ال ٠ٕفٟ مشٚسح أْ ٠ٍُ اٌفشد اٌؼبدٞ ثمذس ٠غ١ش ِٓ ِفب١ُ٘ ٚلنب٠ب االلزقبد

 :فٟ ػبٌُ االلزقبد اٌؼٕب٠ٚٓ اٌىجشٜ اٌزب١ٌخ خطٛرٕب األٌٚٝٚرزٕبٚي 

 ػٍُ االلزقبد. 

 ٔؾأح االلزقبد. 

  ٌٟاٌمِٟٛ ظإٌبرئعّب.  

  ٚاٌجٛسفخإٌمٛد ٚاٌجٕه. 

 انكتابمنهجيت 



، ثؾ١ش رىْٛ لذس اإلِىبْ – ٚلذ ساػ١ذ ف١بغخ اٌىزبة ثٍغخ ِفِٙٛخ ثؼ١ذا  ػٓ اٌّقطٍؾبد اٌّؼمذح

فّٓ ؽغٕبد ٘زا اٌىزبة اٌزٟ  .اٌشؽٍخ فٟ ٘زا اٌىزبة عٍٙخ ِّٚزؼخ، خبفخ ٌّٓ ٌُ ٠مشأ ِٓ لجً ػٓ االلزقبد

اٌؼٛدح ئٌٝ اٌىزت اٌّزخققخ اٌزٟ رزٕبٚي العزضادح ِٓ ٘زا اٌؼٍُ، ٚفٟ ات اٌىض١ش٠ٓ غ  ش  ٔأًِ أْ رزؾمك؛ أْ ٠ُ 

 .ِفشداد االلزقبد ِٚٛمٛػبرٗ ثزفق١ً ٚػّك

 ٠ٚجذأ وً ػٕٛاْ ِٓ رٍه اٌؼٕب٠ٚٓ اٌغبثمخ ثّٛلف ثغ١و ٠زُ ِٓ خالٌٗ رٛم١ؼ أُ٘ األفىبس 

ِالؽظبد ِّٙخ ِزؼٍمخ أٚ روشد ف١ٙب ف١ٙب ثؼل اٌزؼش٠فبد اٌّشاد ئ٠قبٌٙب، ِغ ٚعٛد ٘ٛاِؼ ُؽشؽذ 

ثغّغ اٌخالفبد ٚإٌّبرط اٌّٛمؾخ ٌٍفىشح ثبإلمبفخ ئٌٝ ثؼل اٌّؼٍِٛبد رٕزٟٙ اٌمقخ ٚ ثبٌّٛمٛع،

٠ٚغغ اٌمبسٞء أْ ٠مشأ اٌمقخ ٚؽذ٘ب ئْ وبْ ٠ش٠ذ اٌزؼشف فمو  .اإلمبف١خ ٌّٓ ٠شغت فٟ ِض٠ذ ِٓ اٌزٛعغ

 .ػٍٝ اٌفىشح ثقٛسح ػبِخ، ٚئْ أساد اٌّض٠ذ ف١ّىٕٗ االعزؼبٔخ ثبٌٙٛاِؼ أٚ اإلمبفبد

ٌؾجبة إٌٙنخ، ٚأْ ٠غذ عضءا  ِٓ اٌؾبعخ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ أْ ٠غؼً فٟ ٘زا اٌىزبة ٔفؼب  ٚٔغأي 

 .ٕؾو ػٕذُ٘ اٌغش٠ضح اٌّؼشف١خ ٌطشق أثٛاة ِضً ٘زٖ اٌؼ٠ٍَٛٚأْ  .اٌّؼشف١خ ٌذ٠ُٙ

 

 

 

 

 

 

 عهم االقتصاد

إلؽجبع ( اٌّبي)ّبد٠خ ٠ذسط ػٍُ االلزقبد اٌمٛا١ٔٓ االعزّبػ١خ اٌّزؼٍمخ ثذساعخ ئٔزبط ٚرٛص٠غ اٌٛعبئً اٌ

 .اٌؾبعبد اإلٔغب١ٔخ



وض١شا  ِب أعذ إٌبط فٟ اٌّغبٌظ ٠زؾذصْٛ فٟ أِٛس الزقبد٠خ، عٛاء غالء األعؼبس، أٚ اٌجٛسفخ 

ٚأرؼغت ِٓ اٌؾّبط اٌجبٌغ ٌٍّزؾذص١ٓ ٚدفبع وً ُِٕٙ ػٓ سأ٠ٗ ثبعزّبرخ، رؾغجُٙ . اٌخ.. ٚاالعزضّبس ا٢ِٓ

 ..ص األٚيع١ّؼب  خجشاء الزقبد١٠ٓ ِٓ اٌطشا

 !ً٘ دسط أؽذ ِٕىُ ؽ١ئب  ػٓ ػٍُ االلزقبد؟: رغشأد ثطشػ عإاي ػ١ٍُٙ

ٔظشٚا ئٌٟ وأغبْ ِٓ وٛوت آخش، أفبق أؽذُ٘ عش٠ؼب  ِٓ فذِزٗ ٠ىبد .. وبْ اٌغإاي فبدِب  ٌُٙ

 :٠فزشعٕٟ

فٕفبْ ِٓ اٌىزت ال رطبق، اٌغ١بعخ ! ً٘ رش٠ذٔب أْ ٔمشأ وزجب  فٟ االلزقبد؟.. أٞ ػٍُ ٠ب ؽ١خ

 .اللزقبدٚا

فى١ف رزؾذصْٛ .. اٌقٕف١ٓ، ثبإلمبفخ ئٌٝ اٌش٠بمخ هجؼب  ٙز٠ٓ ٠زؼشك ٌ ٌٚىٓ أغٍت ؽذ٠ضىُ: ٌٗلٍذ 

 .ف١ّب ال رؼٍّْٛ

ٔؾٓ رؼٍّٕب االلزقبد ِّبسعخ، وّب أٔٗ ٠ّىٕه أْ : سد أؽذ اٌغبٌغ١ٓ ٚلذ ثذا ِٓ ؽذ٠ضٗ أٔٗ ربعش وج١ش

عشة ٚالشأ ِبئخ وزبة فٟ اٌغجبؽخ، صُ اسَ ٔفغه فٟ . رزؼٍُ اٌىشح دْٚ أْ رمشأ وزبثب  ٚاؽذا  ػٓ وشح اٌمذَ

  ِغجؼ ػ١ّك، ٚأظش ً٘ رغٕٟ ػٕه رٍه اٌىزت ِٓ اٌغشق ؽ١ئب ؟

أٔذ رزؾذس ئرْ ػٓ ِٙبسح ٌىٕٕٟ أرؾذس ػٓ ػٍُ، أٔذ رزؾذس ػٓ فٓ ٚلٛاػذ ئداسح األػّبي، : أعجزٗ

 . ..٠غؼٝ ئٌٝ ٚأٔب أرؾذس ػٓ االلزقبد وؼٍُ

ٚاٌجؾش٠خ رج١غ ٚرؾزشٞ دْٚ أْ رزؾذس ػٓ ػٍُ االلزقبد، ٚوبٔذ اٌؾ١بح  ِٕز األصي: لبهؼٕٟ  آخش

 .ٚرأعغذ ؽنبساد ٚأُِ ثٙزٖ اٌخجشح اٌجؾش٠خ. ٔبعؾخ

وً اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ رٍذ اٌخجشح اإلٔغب١ٔخ ال اٌؼىظ، فؼٍَٛ اٌؾشة ٌُ رغجك اٌؾشٚة، ثً : لٍذ ٌُٙ

ٍَٛ اٌغ١بع١خ رٍذ اٌّّبسعخ اإلٔغب١ٔخ اٌغ١بع١خ فٟ وبٔذ رب١ٌخ ٌٙب رؾبٚي أْ رفغش٘ب ٚرزٕجأ ثّغزمجٍٙب، ٚاٌؼ

ِؾبٌٚخ ٌٛمغ لٛاػذ ٚٔظُ رغبػذ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌزغشثخ اٌغ١بع١خ، فبٌؼٍّبء ٠ٕظشْٚ فٟ ِّبسعبد اٌجؾش فٟ 

ِؾبٌٚخ ٌق١بغخ لٛا١ٔٓ رفغش اٌّّبسعبد اإلٔغب١ٔخ، ٚرؾبٚي أْ رغزؾشف اٌّغزمجً ِٚب ٠ّىٓ أْ ٠فؼٍٗ 

بْ ٚالثذ أْ رٍِٛٛا أؽذا  فٍزشفؼٛا ِٚغ رٌه ئْ و.. إٌبط

 ..عٙبِىُ ػٕٟ ٚرقٛثٛ٘ب ٔؾٛ آدَ ع١ّش

 .ِٓ آدَ ع١ّش: عأي أؽذُ٘

ئٔٗ ِإعظ ػٍُ االلزقبد، اٌزٞ ٔؾش وزبثٗ صشٚح األُِ  -

 .رذس٠غ١ب  وؼٍُ ِغزمًثؼذ رٌه ١ٌغزمً االلزقبد ، 6771ػبَ 

اٌخجشح اإلٔغب١ٔخ رغجك اٌؼٍَٛ، فبٌؼٍُ ٠أرٟ 

وّذْٚ ٌٍخجشح ِٚغزخٍـ ٌٍمٛا١ٔٓ 

 .اٌؾبوّخ ٌٍغٛن اٌجؾشٞ



ه١ٍخ ٘زٖ اٌمشْٚ ثذْٚ رؼم١ذاد ِضً  ئرْ اعزطبػذ اٌجؾش٠خ أْ رؼ١ؼ: ٕ٘ب رذخً أؽذُ٘ لبئال  فٟ رٙىُ

 . ٘زٖ اٌؼٍَٛ

ألْ اٌؾ١بح وبٔذ أثغو ثىض١ش، ٌُ رىٓ ٕ٘بن ٔظّب  الزقبد٠خ ِضً اٌزٟ رٛعذ ا١ٌَٛ، ٌُ ٠ىٓ اٌؼبٌُ وٍٗ  -

اٌؾ١بح االلزقبد٠خ فٟ وً اٌؼبٌُ،  رز١جظِشرجو ثمٍت الزقبدٞ ٚاؽذ، ئْ رٛلف ػٓ اٌخفمبْ فٟ ثٍذ رٛؽه أْ 

ٌُ ٠ؼذ ٠ىفٟ ا١ٌَٛ أْ رىْٛ ربعشا  رو١ب  ٌزض٠ذ !! خ االلزقبد٠خ األِش٠ى١خ ٚأصش٘ب ػٍٝ اٌؼبٌُأظشٚا ئٌٝ األصِ

 !!لزقبدٞ اٌؼبٌّٟ اٌزٞ أٔذ عضء ِٕٗ، ؽئذ أَ أث١ذأسثبؽه، ثً ٠غت أْ رىْٛ ػبٌّب  ثبٌٕظبَ اال

ؾ١بح أثغو ِٓ اٌ !ٌُ وً ٘زا اٌزؼم١ذ؟.. وبٔذ اٌغٍغخ ع١ٍّخ.. ال ؽٛي ٚال لٛح ئال ثبهلل: فبػ أؽذُ٘

 .رٌه

 .. ئٔٙب فؼال  أثغو ِٓ رٌه ..فؾ١ؼ: لٍذ

ً٘ إٌبط إٌبط ػٓ اٌؼٍُ؟ وض١ش ِٓ  شكٌُ ٠ؼ :خشعذ ِٓ اٌّغٍظ ٚفٟ ثبٌٟ اٌىض١ش ِٓ األعئٍخ

ً٘ اٌّؾىٍخ فٟ أْ ! فؼال  أرو١بء ئٌٝ ٘زا اٌؾذ اٌزٞ ٠غؼً هٍت اٌؼٍُ ثبٌٕغجخ ٌُٙ ػ١ٍّخ ربفٙخ رذػٛ ٌٍغخش٠خ؟

ْ اٌّؾىٍخ فٟ هج١ؼخ اٌىزبثبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٌُ رجغو ثؼذ ١ٌفُٙ ئال  ِٓ أْ رؼمذ فٟ وزت ػ١ٍّخ؟ أَ اٌؾ١بح أثغو فؼ

اٌمبسٞء اٌؼبدٞ غ١ش اٌّزخقـ أُ٘ أفىبس٘ب اٌزٟ رزغُ ثبٌزؼم١ذ فزٕفش ِٕٙب اٌؼمٛي؟ اٌؾ١بح فؼال  ٠ش٠ذ إٌبط أْ 

 .ً ث١ُٕٙ ٚث١ٕٙب لالػب  ِٓ اٌزؼم١ذ٠ؾ١ٛ٘ب ثجغبهخ، ٚسثّب ٠ىْٛ دٚسٔب أْ ٔغبػذُ٘ فٟ رٌه، ال أْ ٔغؼ

ٟٚ٘ ِؾبٌٚخ ٔزّٕٝ أْ رزجؼٙب . ٘زا إٌّطٍك وبٔذ فىشح اٌىزبة، ٚوبٔذ ٘زٖ اٌشؽٍخ ِغ االلزقبدِٓ 

.. ٚ٘ٛ ٔذاء أرّٕٝ أْ ٠ٍمٝ آرأب  ٚاػ١خ، ئٔٗ ٔذاء اٌّشؽٍخ. ِؾبٚالد ِٓ اٌّٙز١ّٓ ثٕؾش اٌضمبفخ ٚص٠بدح اٌٛػٟ

 ".ث غ طٛا خطبة إٌٙنخ"

 

 لادج انُهضح

.. ٠ؾىّْٛ ػٍٝ ٚالغ ٠ؼذ االلزقبد ِٓ أُ٘ ِىٛٔبرٗ

ُٙ ػٍٝ فؾىّ.. ِٚب ٌُ رىٓ فىشرُٙ ػٕٗ ٚامؾخ

 .اٌٛالغ ٌٓ ٠خٍٛ ِٓ اٌخطأ



 اصاث إضااااثخال

 عهم االقتصاد

فٟ اٌظٛا٘ش اٌّشرجطخ ثٙزا رغبػذ فٟ اٌزفغ١ش ٚاٌزٕجإ ٚاٌزؾىُ لٛا١ٔٓ اوزؾبف ئٌٝ ػٍُ ٠ٙذف أٞ 

ٌّؾبٌٚخ رفغ١شٖ عٍٛن اٌٛؽذاد داسعخ اٌظٛا٘ش االلزقبد٠خ ئٌٝ ثذٚسٖ ٠ٚٙذف ػٍُ االلزقبد  ، اٌؼٍُ

مخ ِٕٙغ١خ ِٓ خالي ِغّٛػخ ِٓ إٌظش٠بد ثطش٠( األفشاد، األعش، اٌّإعغبد، اٌؾىِٛبد)االلزقبد٠خ 

لٛا١ٔٓ رنجو ٘زٖ ٚٚفك ِٕٙظ ػٍّٟ زُ ر٠غت أْ دٌٚخ أ٠خ لزقبد فاداسح ا. ٚاٌمٛاػذ ٚاألدٚاد اٌزؾ١ٍ١ٍخ

ِب ٠زّٕبٖ أٞ ػٍُ ِٓ اٌؼٍَٛ،  ٘زا ألقٝٚاٌؼ١ٍّخ، ٘زٖ اٌمٛا١ٔٓ ثمذس دلزٙب ٚؽغبع١زٙب ٠ّىٓ مجو اٌّؼبِالد، 

 .اٌزٟ ٠ذسعٙباٌظب٘شح  ٠ٛفش لٛا١ٔٓ ٌٍزؾىُ فٟ أْ

 :ٚاٌمٛا١ٔٓ االلزقبد٠خ رز١ّض ثأٔٙب

رزغ١ش ثزغ١ش اٌضِبْ ٚاٌّىبْ، فبٌؾ١بح االلزقبد٠خ فٟ اٌّغزّؼبد اٌجذائ١خ ال رٕطجك  :َسثٍح انتطثٍك

. ٚفٟ ظً اٌّغزّؼبد اٌّؼبفشح رارٙب ٔغذ اخزالفب  ِٓ ِغزّغ ئٌٝ آخش.لٛا١ٕٔٙب فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؼبفشح

.زمشاس فٟ اٌمٛا١ٔٓ االلزقبد٠خ ٠زغّبْ ثبٌٕغج١خفبٌضجبد ٚاالع
1
 

فارا ِب لبسٔب٘ب ثمٛا١ٔٓ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ، عٕغذ أْ اٌؼاللبد اٌزٟ رؾىّٙب وض١شح ِٚزؾؼجخ،  :ألم حتًٍح

ف١ٍظ ثبٌنشٚسح أٔٗ ئرا ؽذس وزا ٚوزا ع١ٕزظ ػّٕٙب وزا، ِّب ٠غؼً . ِّب ٠غؼٍٙب لٛا١ٕٔٙب رخنغ ٌالعزضٕبءاد

.ٛا١ٔٓ ألً ِٕٙب فٟ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خاٌؾز١ّخ فٟ اٌم
2
 

ٚ٘زا ٠مٛدٔب ئٌٝ أٔٙب فٟ ؽغبثبرٙب ألً دلخ ِٓ لٛا١ٔٓ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ، فٟٙ رؼجش فمو ػٓ : ألم دلح

.١ًِ أٚ ارغبٖ ِؼ١ٓ ِشؽؼ ٌٍؾذٚس
3
 

٠ّٚىٓ رؼش٠ف ػٍُ االلزقبد ثأٔٗ اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ؼٕٝ ثذساعخ ٌمٛا١ٔٓ االعزّبػ١خ اٌزٟ رؾىُ ئٔزبط"
4
 

غٚرٛص٠
5
(اٌّبي)اٌٛعبئً اٌّبد٠خ  

1
اٌزٟ رغزخذَ فٟ ئؽجبع اٌؾبعبد اإلٔغب١ٔخ 

2
".

3
 

                                                             

 .16، ص6777السيد عبد ادلوىل، أصول االقتصاد، دار الفكر العريب، . د 1
 .11، صادلصدر السابقنفس  2

 .11نفس ادلصدر السابق، ص  3
 :وعناصر اإلنتاج ىي .ص  عى  الواال  ادلادي  ال ي يستددهاا  ي إبباع ااااهويعرف اإلنتاج بأنو النشاط الذي يبذلو اإلنسان لكي حي 4

 .أي اجلاد البشري ادلبذول: العم 
 .ادلوارد الطبيعي  ال ي ال دخ  لإلنسان فياا: الطبيع 

 .كاآلت وادلصانع. وىي أدوات اإلنتاج: رأس ادلال
 .السىع  بٌن هن باركوا بشك  أو بآخر  ي إنتاااايقصد بو الكيفي  ال ي يتم هبا اقتسام مثن : التوزيع  5



 أنواع االقتصاد

 .ٚػٕذِب ٔذسط االلزقبد ٔغذ أِبِٕب ػذح رق١ٕفبد، ٔزوش ِٕٙب االلزقبد اٌغضئٟ ٚاٌىٍٟ

( وبألفشاد ٚاٌؾشوبد)٠ٙزُ ثذساعخ اٌغٍٛن االلزقبدٞ ٌٍؼٕبفش االلزقبد٠خ  :االلتصاد اندضئً

فٟ اٌغٛق برفبػٍٙ ٚهش٠مخ
4
. 

٠ٙزُ ثذساعخ االلزقبد وىً ٌزٛم١ؼ رأص١ش اٌؼٛاًِ االلزقبد٠خ ػٍٝ الزقبد اٌجٍذاْ،  :االلتصاد انكهً

ي االعزٙالن اٌىٍٟ، ِٚؼذي اإلٔفبق األعؼبس، ِٚؼذ وزأص١ش اٌذخً اٌمِٟٛ ِٚؼذالد اٌزٛظ١ف، ٚرنخُ

 اٌخ..االعزضّبسٞ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

عىيو ادلال احلر أو غًن الواال  ادلادي  هعرف بادلال، واالقتصاد ال يدرس ك  الواال  ادلادي  ال ي حيتاااا اإلنسان لىحياة، فاو ال يدرس اذلواء، فاذا يطىق  1
 :وينقسم ادلال إىل .ىيواالقتصادي، أها ادلال االقتصادي فاو الذي يتطىب ااداً لىحصول ع

 (أهوال غًن هبابرة. )وىي أهوال ال هشبع اااات اإلنسان هبابرة. هث  هباين ادلصانع واآلالت: هال إنتاج
 (أهوال هبابرة. )كالطعام واالشراب، وىي أهوال هشبع اااات اإلنسان هبابرة: هال ااتاالك
ن ىذا التقسيم خيضع حبسب االاتعمال، فالكًنواٌن بالنسب  لرب  البيت ال ي هستددهو  ي السيد عبد ادلوىل  ي كتابو أصول االقتصاد أ. وكما ذكر د

 .اإلضاءة هال ااتاالك، بينما ىو  ي ادلصنع هال إنتاج عندها يستددم  ي إدارة اآلالت
 :هنقسم اااات اإلنسان إىل  2

 .ال هتم احلياة بدوهنا: ضروريات
 .يصعب أن هتم احلياة بدوهنا: ااايات

 .هوفر هزيداُ هن الرفاه  ي احلياة: سينياترب
 .1، ص6777السيد عبد ادلوىل، أصول االقتصاد، دار الفكر العريب، . د 3
  التسوق عرب يعرف السوق بأنو ادلكان الذي يتم هبادل السىع فيو، اواء كان ىذا ادلكان زلددًا اغرافيًا كاألاواق العاه  أو األاواق االفرتاضي  هث  4

يشًن أها  ي ادلفاوم االقتصادي فيعين السوق أي  رلموعات هن الناس هربطام عالق  بسىع  هعين ، وأي هكان هتم فيو هبادل  ذبارب ، وبذلك قد . تاإلنرتن
 .السوق إىل هكان، أو اىع  أو بالعٌن وهشرتين

 العلم

 يتحكم يتنبأ يفسر يصف

هفسًنىا، وظيف  العىم ىي وصف الظواىر ادلتعىق  باجملال الذي يبحث فيو، و 
 .والتنبؤ دبستقب  الظاىرة، ووضع هصورات لىتحكم فياا

 علم االقتصاد

 حاجات إنسانية مال توزيع إنتاج

يدرس عىم االقتصاد القوانٌن االاتماعي  ادلتعىق  بدراا  إنتاج وهوزيع الواال  
 .إلبباع احلااات اإلنساني ( الادل)ادلادي  



 

 

 

 أنواع االقتصاد

 كمي جزئي

يركز االقتصاد اجلزلي  ي العالق  بٌن وادات السوق، بينما يركز االقتصاد الكىي 
 .والعواه  ادلؤثرة فيو العام لىدول عى  االقتصاد 

ىو العنصر األاااي  ي اإلنتاج، وىو النشاط ادلبذول لتطويع ادلوارد العم  
 .ع  بٌن العم  والطبيع االطبيعي ، أها رأس ادلال فاو زلصى  التف

 عناصر اإلنتاج

 الطبيعة رأس المال العمل



 

 

 

 

 

 

 نشأة االقتصاد

 ٟ ٔفُٙ االلزقبد الثذ أْ ٔزؼشف ػٍٝ اٌشؽٍخ ِٓ ثذا٠زٙب وّب ٠ش٠ٚٙب اٌغشة األٚسثٟ أثٛ االلزقبد اٌّؼبفشىٌ



رش٠ذٟٔ أْ أخجشرٕٟ أٔٙب اثٕزٟ ِش٠ُ اٌزٟ ٌُ ٠زغبٚص ػّش٘ب ػؾش عٕٛاد، غشفزٟ دخٍذ راد ٠َٛ 

ِبرا عزفؼً : فٟ ٔفغٟ ٚلفذ ِٕذ٘ؾب  أِبَ هٍجٙب ِزغبئال  ... أعبػذ٘ب فٟ وزبثخ ئػالْ ػٓ ثؼل أٌؼبثٙب

 ثبإلػالْ؟؟ ٚأ٠ٓ عزؼشمٗ؟ ٌّٚبرا؟ 

أس٠ذ أْ أث١غ ئؽذٜ ٌؼجٟ ػجش : ٠جذٚ أٔٙب أزجٙذ ٌؾ١شرٟ، ٚٚفشد ػٍٟ ػٕبء هشػ األعئٍخ لبئٍخ

 ..اإلٔزشٔذ، عأوزت ِٛاففبد اٌٍؼجخ ٚأهشؽٙب ٌٍج١غ، أٚ ٌٍزجذ٠ً ِغ ٌؼجخ أخشٜ ٌذٜ أٞ هفً فٟ اٌؼبٌُ

ٌىٓ .. .ٚسثّب وبْ  ٔٗ ٚاعت ِذسعٟ ٌزذس٠ت األهفبي ػٍٝ وزبثخ اإلػالٔبدأذ٘ؾذ أوضش فمذ ظٕٕذ أ

 ٚامؼ أْ اٌّٛمٛع ؽم١مٟ، ٚأٔٙب ثبٌفؼً عبدح فٟ ث١غ ثؼل أٌؼبثٙب أٚ اعزجذاٌٙب ػجش اإلٔزشٔذ؟

 .٘زٖ ئرْ ئؽذٜ صّبس اٌشأعّب١ٌخ ٚٔظبَ اٌغٛق: ِجزغّب   لٍذ ٌٙب

 ِبرا رؼٕٟ؟؟ ٚأٞ عٛق؟: عأٌزٕٟ ِٕذ٘ؾخ

 .. اٌجٕذ ِضٍه رجبع ٚرؾزشٜ ذرجذأ ِٕز وبٔ... ئٔٙب لقخ لذ٠ّخ :أعجزٙب

 ..رمقذ رج١غ ٚرؾزشٞ -

 ..رجبع ٚرُؾزشٜ.. ال -

 ً٘ ػٍٟ أْ أفذق ٘زا؟ -

 . رؼ١ؼ ػقش اٌغ١ذ ٚاٌؼجذِٕز اٌمذَ وبٔذ اٌجؾش٠خ فمذ  .ٌألعف -

 أٞ ػجذ؟ -

شْٚ ئِب ػجش اٌؾشٚة، أٚ ٠إع  اٌؼج١ذ ُ٘ أٌٚئه اٌز٠ٓ وبٔٛا  -

 .ٓ، أٚ ٠جبػْٛ فٟ األعٛاق٠ذ د٠  ٠ُغزخذِْٛ فٟ رغذ

 !ً٘ وبْ اإلٔغبْ عٍؼخ؟!! ِؼمٛي -

ٌزٌه عّٟ ٘زا اٌؼقش ثؼقش  .اٌؼجذ عٍؼخ رجبع ٚرؾزشٜٔؼُ وبْ  -

 .اٌؼجٛد٠خ

 !!أِش ال ٠قذق: رٕٙذد ِش٠ُ لبئٍخ

 !ِٚبرا ؽذس ثؼذ رٌه؟: صُ أسدفذ 

 .أزٙذ ثؾىً وج١ش فىشح اٌغ١ذ اٌؼجذ -

 .اٌؾّذ هلل: السر١بػلبٌذ ِش٠ُ ٚلذ ثذد ػ١ٍٙب ػالِبد ا

 ..، اٌزٞ ٠جذٚ أٔٗ وبْ ٠زبثغ ؽذ٠ضٕبٕ٘ب عبء فٛد ِؾّذ أخ١ٙب

 .(اٌّالن ٚاٌفالؽْٛ)رشو١جخ ( اٌغ١ذ ٚاٌؼجذ)فمذ ؽً ِؾً رشو١جخ .. ال رزؼغٍٟ -

 .ٚامؼ أٔه رزاوش دسٚعه، ٚرغزٛػجٙب ع١ذا  .. ِب ؽبء هللا ػ١ٍه: لٍذ ٌّؾّذ

 عبدح

 ٚ 

 ػج١ذ    



١ٌٕبي اٌّض٠ذ ِٓ اٌضٕبء، فٛلف وأعزبر ٠ٍمٟ  ، سثّبزّشاساالعبإلهشاء، ٚٚعذ أْ ػ١ٍٗ ثػغت ِؾّذ أُ 

 :دسعب  ػٍٝ هالثٗ

، ٚوبٔذ األسك ثّب فٛلٙب ِٓ ٠غّٛٔٙب ئلطبػ١بد، ٚوبٔٛا ٍّه ٠ٛصع األسك ػٍٝ إٌجالءوبْ اٌ ٌمذ

ٍه ٘زا إٌج١ً، ٠ٛسصٙب ٌّٓ ثؼذٖ، ٚاٌثؾش  ٠ٍٚزضَ ثبٌذفبع ػٓ  ،١ٌأوًؼًّ ِٛعٛد ػٍٝ األسك ٠ فالػُِ

 . (إٌج١ً)األسك  ِبٌه

األَ ٚاٌجٕبد، ؽزٝ ساؽذ عّؼذ خطجخ ِؾّذ اٌؼقّبء وً ِٓ اٌج١ذ، 

 ..فمذ وبْ فٛرٗ ػبي ٠زفغش ؽّبعب  .. اٌقغ١ش

وُ ؽقٍذ ِٓ دسعبد فٟ ِبدح اٌزبس٠خ ٘زا : سِبٖ  ساؽذ ثغإاي ِبوش 

   اٌؼبَ؟

ػ١ٕه رمٛي أْ صّخ : ٌٝ ِش٠ُصُ ثبدس ٚٚعٗ اٌؾذ٠ش ئ.. رفبدٜ ِؾّذ اٌغإاي لجً أْ ٠ق١جٗ، ِزغب٘ال  ئ٠بٖ

 ! أ١ٌظ وزٌه؟.. عإاي ٠ؾ١شن

 ؟ِبرا وبْ ٠زمبمٝ اٌفالػ ِمبثً ػٍّٗ: رؾغؼذ ِش٠ُ ٚعأٌذ

ٌُ ٠ىٓ ٚاٌٛاعجبد االعزّبػ١خ ػ١ٍٗ، ؽىال  ِٓ أؽىبي وبْ ػًّ اٌفالػ فٟ األسك .. أؽغٕذ -

 .ٔمذ٠ب  ػٍٝ ػ٠ٍّٗزمبمٝ أعشا  

د أْ اٌفالػ ٠ؼًّ ٌذٜ روش... رؾغؼذ ِش٠ُ ٚوبٌذ ٌّؾّذ عإاي آخش 

 فّبرا ٠ؼًّ إٌج١ً؟.. إٌج١ً

أعمو فٟ ٠ذ ِؾّذ، فّٓ اٌٛامؼ أٔٗ ال ٠ؼشف اإلعبثخ، وّب أٔٗ ٌٓ 

 .٠غزط١غ رأ١ٌف ئعبثخ ِٓ ثٕبد أفىبسٖ فٟ ٚعٛدٞ

 :لبهؼذ فّزٗ ألٔمزٖ لبئال  

ٛلٙب ِٓ ِبي ٍّه ٠ؼزّذ ػٍٝ إٌجالء فٟ اٌؾشٚة، ؽ١ش ٠غخشْٚ ئلطبػ١برُٙ ثّب فاٌوبْ .. عإاي روٟ

فىٛن  ، أٚ رج١ؼُٙ(ػؾش اٌذخً)مشائت  وزٌه وبٔذ اٌى١ٕغخ أ٠نب  رأخز ِٓ إٌبط. زٗٚثؾش ٌخذِ

.ثاػطبئُٙ اٌغٕخ ِمبثً ٚػذاٌغفشاْ 
1
 

 !ثٙزٖ اٌغٌٙٛخ؟ -

٘زٖ رشو١جخ اٌؾ١بح فٟ أٚسٚثب، وبٔذ ٔؼُ  -

ؽش٠ؾزبْ، ؽش٠ؾخ اٌّالن ٠ّٚضٍُٙ  فٕٙبن

                                                             

 .وكان أبناؤىم بدورىم يعدون أقناناً لىسيد. ، لكنام عبيد األرضأي ليسوا عبيداً ُهشرتون( أقنان األرض)كان الفالاون والعاهىون عى  األرض يسمَّون  1

 ػصش اإللطاع

وبْ اٌٍّه ٠ؼزّذ ف١ٗ ػٍٝ إٌج١ً اٌزٞ ٠ؼزّذ 

 .ػٍٝ اٌفالؽ١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ أسمٗ

 ِالن

 ٚ 

 فالؽْٛ    

اٌؼبًِ ال ٠زمبمٝ 

 أعشا  

 



١ٌٚظ ٌُٙ ِٓ األِش ٚؽش٠ؾخ عّٛع اٌفمشاء ٠ؼٍّْٛ ٠ٚىذؽْٛ ، (اٌى١ٕغخ-إٌجالء -اٌٍّه)اٌضالصٟ 

 .ؽٟء

 ٚثّبرا ع١ّذ ٘زٖ اٌفزشح فٟ اٌزبس٠خ؟ -

 ."ػقش اإللطبع"ـ٘زا اٌؼقش فٟ أٚسٚثب ثع١ّٟ  -

 ئرْ ِزٝ رؾشس اٌجؾش؟.. ئلطبع.. ػجٛد٠خ -

١ّالدٞ ِغ ثذا٠خ اٌىؾٛف اٌغغشاف١خ اٌشْ اٌخبِظ ػؾش ثذأد ئس٘بفبد اٌزؾٛالد فٟ اٌم -

 ب  ٚهشلأِش٠ىب اٌؾّب١ٌخ ٚأِش٠ىب اٌغٕٛث١خ  فبوزؾٚا

ٌّٛأئ رزذفك ػٍٝ افجذأد  .عذ٠ذح ٌٍزغبسح

 .ٚاعؼخ ٌٍغفٓ األٚسٚث١خ ؽشوخ

 ً٘ أٔذ ِغزؼذح؟.. ا٢ْ عبء دٚسٞ ألعأٌه

 !ثبٌزأو١ذ -

 !ِب اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؾذس ٌٍفالؽ١ٓ؟... ؾشوخ فٟ اٌّٛأئاٌ رٕؾوػٕذِب  -

 .٠قذسْٚ ِٕزغبرُٙ.. ُِّّ -

عأػط١ِه فشفز١ٓ ئمبف١ز١ٓ ٌزغ١جٟ، ٠ّٚىٕه .. ٌُ ٠ىٓ ٌٍفالػ ِٓ ؽأٔٗ ؽ١ئب   ..أٞ ِٕزغبد -

 .االعزؼبٔخ ثقذ٠ك

 !؟أعزؼ١ٓ ثهً٘ ٠ّىٓ أْ .. ثبٌزأو١ذ ٌٓ أعزؼ١ٓ ثّؾّذ.. ٘ب٘ب٘ب -

 .ٚاؽذ ففش ٌقبٌؾٟ ..ئرْ.. ٌُ أرٛلغ أْ رغزغٍّٟ ثٙزٖ اٌغٌٙٛخ

 .. دٚس اٌغإاي اٌضبٟٔٚا٢ْ ؽبْ ؼًّ، اٌفشؿ رٛفشد  أٟءٔؾطذ ؽشوخ اٌّٛػٕذِب 

 ..أٟء ِٓ ػّبٌخِّٛب اٌزٞ ٠ّىٓ أْ رؾزبعٗ اٌ

أٟء رؾزبط ئٌٝ ػزب١ٌٓ ٠شفؼْٛ األؽّبي، ٚػّبي ٠ٕظّْٛ ؽئْٛ ا١ٌّٕبء ٛاٌّ.. ٘زا عإاي عًٙ -

 ..اٌشعَٛ ؾق٠ٍْٚٛ

 ..ٚاؽذ ِمبثً ٚاؽذ.. ا٢ْ رؼبدٌٕب.. أؽغٕذ -

ِضً  خٌغفٓ اٌمبدِاٌخذِبد اٌٛع١طخ ئٌٝ ا ْٛئٌٝ ؽذاد٠ٓ ٚٔغبس٠ٓ ِٚٓ ٠مذِرؾزبط اٌّٛأٟء ثبٌفؼً 

، ٚرؾٛي اٌؼبًِ ْأٟء ئٌٝ ِذٛٚلذ أدٜ رٌه ئٌٝ رؾٛي فٟ اٌغغشاف١ب ٚاٌجؾش، فزؾٌٛذ اٌّ، اٌؼزب١ٌٓ

 .اٌجغ١و اٌزٞ عبء ١ٌؼًّ ثبٌٕغبسح ئٌٝ ربعش وج١ش

 ِٚبرا وبْ ٠ؼًّ إٌج١ً فٟ ا١ٌّٕبء؟؟.. ِٙال  : أزجٙذ ِش٠ُ ِزغبئٍخ

 ..إٌج١ً ٕ٘بن فٟ ئلطبػ١زٗ ؽ١ش ثذأ ٠فش ِٕٙب اٌفالؽ٠ّْٛزٍه اٌجؾش، ٔج١ً ٕ٘ب ال ٠ٛعذ  -

 انمشٌ انخايس ػشش

 .ػقش اٌزؾٛي ئٌٝ اٌشأعّب١ٌخ



 ٌفالؽْٛ ئٌٝ أع١بد؟؟اً٘ ع١زؾٛي  -

ٚعزىْٛ األسك ال رفىشٞ ثّٕطك اٌغ١ذ ٚاٌؼجذ، فّٕز ٘زٖ اٌٍؾظخ ع١زؾٛي اٌفالؽْٛ ئٌٝ أؽشاس،  -

الؽمب  عٍؼخ رجبع ٚرؾزشٜ،
1
ٟ فشفخ ػظ١ّخ وِٓ اٌمشٜ أِبَ اٌٛافذ٠ٓ اٌقغبس ٚع١قجؼ  

 ..٠ؼٍّْٛ ثذْٚ أعشح ٔمذ٠خٚع١زٛفش ٌذ٠ُٙ ِبي ٚف١ش ِٓ وغت ٠ذُ٘ ثؼذ أْ وبٔٛا . ٠ىجشٚا

 ..ٚهجؼب  ع١زؾغٓ ِغزٛاُ٘ اٌّؼ١ؾٟ -

ثؼذ أْ  ئٌٝ اٌزؼ١ٍُُ٘ ؤأثٕبٚع١زغٗ .. ثبٌزأو١ذ -

اٌّذْ ٚوجش ِؼٙب ٚػٟ ٚرىجش رٛفش اٌّبي، 

،اٌٛاػذح ٚثذأ إٌبط ٠ٙبعشْٚ ِٓ اإللطبػ١بد ئٌٝ اٌّذْ اٌغذ٠ذحإٌبط، 
2
اإللطبػ١بد  أخزدف 

.ٟ٘ اٌطجمخ اٌجشعٛاص٠خ .، فٕؾأد هجمخ عذ٠ذحرنؼف ٚاٌّذْ رزٛعغ
3 

أٌُ ٠ىٓ اعُ اإللطبػ١خ أفنً؟ .. أفغشد ِش٠ُ مبؽىخ فٛس عّبػٙب اعُ اٌطجمخ اٌغذ٠ذح لبئٍخ ثخجش

 !!ئٔٗ ئرْ ػقش األساعٛصاد

لٍذ اٌطجمخ اٌجشعٛاص٠خ؟؟ .. اعٛص٠خطجمخ األسٌٌُ ألً ػقش ا: ٌُ أرّبٌه ٔفغٟ ِٓ اٌنؾه ٚربثؼذ

 ..عّٙب ئْ ؽئذ اٌطجمخ اٌٛعطٝ

 ؟ِزٝ ظٙشد ٘زٖ اٌطجمخ اٌٛعطٝ.. ٔؼُ أػزمذ أْ اٌطجمخ اٌٛعطٝ أفنً ثبٌفؼً -

 ...أرؾفٕب ثؾشؽه.. ١٘ب ٠ب ِؾّذ

 .ػؾش ٚاٌغبدط ػؾش، وّشؽٍخ رب١ٌخ ٌإللطبع شاثغٌا ١ِٓب ث١ٓ اٌمشٔأػزمذ أٔٙب وبٔذ  -

 طجمخ اٌٛعطٝ؟ٌُٚ ع١ّذ ثبٌ: عأٌزٗ

                                                             

اخلاص  اررت األرض، وارر العاه ، وارر رأس ادلال، وأصبحت األرض ادلوروث  هعروض  لىبيع بعد أن ق  دخىاا، وأصبح لدى الفالح ادلااار هوارده  1
 .رر رأس ادلالهن عمىو، دبعىن أنو اررت اليد العاهى ، واررت إدارة اإلنتاج، وا

نتق  إىل مل هؤثر ىذه التغًنات عى  النظام االقتصادي فحسب، ب  كانت ذلا هأثًنات ااتماعي  كربى، فاناك باب هرك أىىو  ي بيئ  قروي  هنضبط  وا 2
لفتاة أن يقيما نظاهاً ااتماعياً اديدًا، فاما شاب والىادلدين  ال ديىك بيئًا، وىناك فتاة انتقىت بدورىا لتعم   ي ادلدين  هتحررة هن ضوابط القري ، كان البد 

نتيج  ىذا التحول  ال يريدان الزواج وأعباءه األارة، ويريدان اياة هتحررة هن ضغوط وضوابط القري ، فظارت  احلياة األوروبي  احلديث  ال ي نشاىدىا اآلن
 .الكبًن الذي ادث  ي ادلدن

لرأمسالي  ها ادث هن طرد آلالف ادلزارعٌن هن اآلراضي، ايث ارهفع اعر الصوف، واول بعض ادلالك وهن أاباب التحوالت هن عصر اإلقطاع إىل ا  3
 .أراضيام إىل هراع لألغنام، فاذبو الفالاون إىل ادلدن حبثاً عن العم 

ٚرؾٌٛذ األسك .. أفجؼ اٌؼبًِ ٌٗ أعش

 .ئٌٝ عٍؼخ رجبع ٚرؾزشٜ

 .ػقش اٌزؾٛي ئٌٝ اٌشأعّب١ٌخ



 -اٌّالن )ث١ٓ هجمخ وبٔذ فبفٍخ ألٔٙب : أعبة ثضمخ

ٌزٌه ع١ّذ ، ٚث١ٓ هجمخ اٌفمشاء( اٌى١ٕغخ -إٌجالء 

 ..ألٔٙب رزٛعطُٙ.. ثبٌٛعطٝ

أثٕبء اٌزغبس ٚاٌؼّبي فٟ ٚوبْ ٠ّضً اٌطجمخ اٌٛعطٝ 

٘زا  .رٍمٛا لغطب  ػب١ٌب  ِٓ اٌزؼ١ٍُاٌز٠ٓ ، اٌّذْ

 أخزدفغٍخ األسك فٟ أٚسٚثب إلؽذاس رؾٛالد رزٕبعت ِغ ِب ؽذس،  ش ع١خٍك ِطبٌت عذ٠ذح١اٌزغ١

اٌِغٕٝ، ٚاػزّذ اٌٍّه ػٍٝ اٌزغبس ثؼذ أْ  زٙذدُ٘ اٌفمش، ث١ّٕب اٌزغبس ٠ؾٛهُٙرزٕبلـ، ٚثذأ إٌجالء ٠

هجمبد  رؾىٍذ ف١ٗف١ٗ اٌزٛاصٔبد، ػقش عذ٠ذ رّبِب   فجذأ ػقش رخزً وبْ ٠ؼزّذ ػٍٝ إٌجالء،

 .بد عذ٠ذٚالزق ِٚطبٌت عذ٠ذح

ٌٚىٓ ِب ػاللخ ٘زا األِش ثبإلػالْ اٌزٞ أٚد أْ أوزجٗ، ٚثأٌؼبثٟ اٌزٟ .. ػفٛا  أثٟ: أزجٙذ ِش٠ُ لبئٍخ

  .أس٠ذ ث١ؼٙب

أسدد أْ أػشفه عزٚس اٌغٛق اٌزبس٠خ١خ، أٔذ ا١ٌَٛ رج١ؼ١ٓ ٚرؾزش٠ٓ، لذ٠ّب  وبٔذ اٌجٕذ رجبع 

 أٌُ أخجشن ثزٌه فٟ اٌجذا٠خ؟؟ .. ٚرؾزشٜ

 !ػٍٝ اٌفزبح أْ رج١غ ٚرؾزشٞ؟ًٚ٘ وبْ ِّٕٛع  -

 ..ٌؼقش اٌغٛق، فؾك اٌزٍّه ربثغ ٌُ رىٓ ٕ٘بن أفال  ٍِى١خ فشد٠خ ٠مش٘ب اٌمبْٔٛ ثبٌٕغجخ ٌٍفالؽ١ٓ  -

 ِٚب ػقش اٌغٛق؟ -

 .اٌشأعّبٌٟاٌؼقش  -

 .٠شعٝ اٌزٛم١ؼ.. ثذأد أؽؼش ثزؾ٠ٛؼ -

ػٕذ٘ب اعزأرْ ِؾّذ ألٔٗ ٠ش٠ذ أْ ٠خشط ِغ سفبلٗ، أٚ سثّب ألٔٗ ٌُ 

فأساد أْ ٠ٕغٛ ثٕفغٗ ِٓ . ذا  دسط اٌؼقش اٌشأعّب٠ٌٟزاوش ع١

 ..األعئٍخ

 ..امشسد ٌإلوّبي دْٚ ِغبٔذح ِؾّذ 

ػقش اٌشأعّب١ٌخ رذس٠غ١ب  ِٕز اٌمشْ اٌغبدط ػؾش، وبْ ػٍٝ اٌغبٔت اٌغ١بعٟ ٠ذػٛ ئٌٝ رؾىً 

 ب ئٌٝدػا١ٌٍجشا١ٌخ ٚاٌؾش٠خ ٚئٔؾبء اٌم١ِٛبد اٌالد١ٕ٠خ ٚاٌذػٛح ئٌٝ رم١ٍـ ٔفٛر اٌى١ٕغخ، صُ 

اٌذ٠ّمشاه١خ، أِب ػٍٝ اٌغبٔت االلزقبدٞ، فمذ وبْ رب١ٌب  ٌّشؽٍخ اإللطبع ؽ١ش اسرىض ػٍٝ فٍغفخ ر١ّٕخ 

: ٚأفنً رؼج١ش ػٓ فٍغفخ اٌشأعّب١ٌخ وبٔذ اٌّمٌٛخ اٌفشٔغ١خ اٌّؾٙٛسح .اٌٍّى١خ اٌفشد٠خ، ٚاٌغٛق اٌؾش

  ".دػٗ ٠ؼًّ دػٗ ٠ّش"

 ىاصٌحانطثمح انثشخ

ٟ٘ اٌطجمخ اٌٛعطٝ اٌزٟ رفقً ث١ٓ ؽش٠ؾخ 

 .اٌفالؽ١ٓاٌٍّه ٚإٌجالء ٚث١ٓ ػَّٛ 

 ِٓ اٌؼجٛد٠خ

 ٌإللطبع

 ّبٌٌٍٟؼقش اٌشأع

 



 !!ٛالد ػغ١جخ٘إالء اٌفشٔغ١ْٛ ٌُٙ ِم ؟؟ِٓ ٘زا اٌزٞ ٠ّش -

٘زٖ اٌّمٌٛخ ٟ٘ اٌزٟ عؼٍزه ا١ٌَٛ رزغٛل١ٓ ػجش اإلٔزشٔذ، أٞ ؽخـ ثاِىبٔٗ أْ ٠ج١غ ٠ٚؾزشٞ،  -

 ..ٚ٘زا ٘ٛ ِب ػشف ثّغزّغ اٌغٛق

 !!أٌُ رىٓ ٕ٘بن أعٛاق لذ٠ّب ؟ -

ٌُ ٠ىٓ ٕ٘بن عٛق ثبٌّؼٕٝ اٌّؼبفش، ؽ١ش رٛعذ  -

عٍؼخ ٚأ٠ذ ػبٍِخ ٚأدٚاد ئٔزبط ٠ّىٓ أْ رزٕمً 

٢خش، ٚؽ١ش ٠ٛعذ ادخبس  ثغٌٙٛخ ِٓ ػًّ

 .ٚاعزضّبس

سلُ ٘ال أػط١زٕٟ .. ٌُ أػذ أفُٙ ؽ١ئب  .. أثٟ ِؼزسح -

ئػالْ ٌؼجزٟ أدفغ ِمبثً ٚمغ وٟ ( اٌّبعزش وبسد)

 !!ػٍٝ اإلٔزشٔذ

 !!ٌمذ أزٙٝ ربس٠خ فالؽ١زٙب.. ٔغ١ذ أْ أخجشن.. أٖٚ -

 !د٠خ أزٙٝ؟ً٘ أٔذ ِزأوذ أْ ػقش اٌؼجٛ.. ئرْ أعجشرٕٟ ػٍٝ عّبع رٍه اٌمقخ اٌط٠ٍٛخ -

 (انشأسًانً)يدتًغ انسىق 

ظٙش ِغزّغ اٌغٛق، ٚأفجؼ أٞ 

ئٔغبْ ؽش فٟ اٌج١غ ٚاٌؾشاء، 

ٚأفجؼ ٕ٘بن ادخبس ٚاعزضّبس 

 .ٚٔؾأد اٌجٕٛن ٚؽشوبد اٌز٠ًّٛ



 إضااااث خالاصت

 :فً َماط يحذدج ًٌكٍ انمىل االلتصادٌح إرا أسدَا اختصاس سحهح انتحىالخ

 وبٔذ اٌجذا٠خ فٟ أٚسٚثب
1
 .ثبٌؼقش اإللطبػٟ، ؽ١ش ٠ٛصع اٌٍّه األسامٟ ػٍٝ إٌجالء 

 ْثؼذ اٌىؾٛف اٌغغشاف١خ ساعذ ؽشوخ اٌّٛأٟء ٚرؾىٍذ ؽٌٛٙب اٌّذ. 

 ٌفبؽت  غذٖ ٚاعزٙبدٖ أْ ٠ىجش ٠ّٕٚٛ ٠ٚزؾٛي ئٌٝغذ٠ذح ؽ١ش ٠ّىٓ ٌٍؼبًِ ثثذأد اٌٙغشح ئٌٝ اٌّذْ ا

 .سأط ِبي

  اٌزؼ١ٍُ ث١ٓ أثٕبء اٌزغبس ٚاٌؼّبياإللجبي ػٍٝ وجشد اٌّذْ ِغ اصد٠بد. 

 الؽ١ٓرؾىٍذ اٌطجمخ اٌٛعطٝ اٌزٟ رفقً ث١ٓ هجمخ اٌّالن ٚإٌجالء ٚث١ٓ اٌف. 

 ٍه ػٍٝ اٌزغبس ثذال  ِٓ إٌجالء  ّ  .اػزّذ اٌ

 ٙش اٌؼقش اٌشأعّبٌٟظ
2
   ٛ  .اٌذٌٚخ رم١ٍـ رذخًس اٌغٛق ِٚغ اصد٘بس اٌّذ٠ٕخ ٚرط

                                                             

ا ي القادم إلينا هن أوروبا، وأصبح ىو ادلايمن عى  ر لو النظام الرأمسردبا يفرض عىينا الواقع ادلعاصر نقط  البداي ، فاالقتصاد الذي بٌن أيدينا صاغو ونظَّ  1
 .لذلك انبدأ راى  االقتصاد التارخيي  هن ايث هتبع األاس والكيفي  ال ي نشأ هبا النظام الرأمسا ي  ي الغرب. بئنا أم أبينا -رلم  الصورة العادلي  ادلواودة 

ارت  ي القرن السادس عشر إثر  إزال  اإِلقطاع، إذ أخذ التاار يقوم بنق  ادلنتجات هن هكان إىل الرأمسالي  التجاري  ال ي ظىناك عدة أبكال لىرأمسالي ، ك  2
و الرأمسالي  الصناعي  ال ي ااعد عى  ظاورىا هقدم الصناع  وظاور اآلل  البداري  ال ي . آخر اسب طىب السوق فكان بذلك وايطًا بٌن ادلنتج وادلستاىك

. م مما أدى إىل قيام الثورة الصناعي   ي إجنىرتا خاص  و ي أوروبا عاه  إبان القرن التااع عشر6771وادلغزل اآل ي ان  م 6771اخرتعاا ايمس وات ان  
وىناك  نظام الكاره  الذي يعين اهفاق الشركات . وىذه الرأمسالي  الصناعي  هقوم عى  أااس الفص  بٌن رأس ادلال وبٌن العاه ، أي بٌن اإِلنسان وبٌن اآلل 

. وقد انتشر ىذا ادلذىب  ي أدلانيا واليابان. الكبًنة عى  اقتسام السوق العادلي  فيما بيناا مما يعطياا فرص  ااتكار ىذه األاواق وابتزاز األىا ي حبري  هاه 
 .ة عى  السوقتاج وأقوى  ي التحكم والسيطر ات ادلتنافس  لتكون أقدر  ي اإلنويواد نظام الرتات والذي يعين هكوين برك  هن الشرك



 

 االقتصاد قذيمًا إحذيثاً 

 :الزقبد اٌغٛقٕٚ٘ب ٠غت اٌز١١ّض ث١ٓ هج١ؼخ االلزقبد لذ٠ّب  ٚ

 رؼشف اٌّغزّؼبد لذ٠ّب  رم١ٕٓ اٌٍّى١خ، فٕبدسا  ِب رّالن فالػ األسك اٌزٟ  :تمٍٍُ انًهكٍح ٌُ

ً وبْ اٌفالؽْٛ أٔفغُٙ ٠ُؼزجشْٚ ػمبساد ٠زٍّىٙب اٌغ١ذ، ٌُٚ ٠ىٓ ٕ٘بن لبْٔٛ ٠ؼًّ ػ١ٍٙب، ث

ثً وبْ ثؼل اٌؾىبَ ٠غشدْٚ . ٠ؾشَ أزٙبن ٍِى١خ ؽخـ آخش، أٚ ٠غٓ ثؾك اٌزٍّه ٌٍغ١ّغ

 1 .ثؼل األفشاد ِٓ ٍِى١برُٙ

 اٌّؼبفش، ؽ١ش ٠ٛعذ رٕظ١ُ ٌٍج١غ ثبٌّؼٕٝ عٛق ِٕظُ  ٌُ ٠ٛعذ لذ٠ّب    :انسىق انًُظى

.ٌؾشاء، أٚ ٌزأع١ش األ٠ذٞ اٌؼبٍِخ أٚ اإللشاكٚا
2 

 اٌّبي ٚاألسك ٚسأط اٌّبي، ٌُٚ رىٓ لذ٠ّب  ٘زٖ اٌؼٛاًِ ِٛعٛدح  :ػىايم اإلَتاج ٟ٘ٚ

ثبٌّؼٕٝ اٌّؼبفش، أٞ لبث١ٍزٙب ٌٍج١غ ٚاٌؾشاء، فبألسك ٚاأل٠ذٞ اٌؼبٍِخ ١ٌغذ ِّب ٠ّىٓ أْ 

 .٠زذاٌٚٗ إٌبط

 ٌّغزّغ ِغزّذا  ِٓ أغ١ٕبئٗ اٌز٠ٓ عّؼٛا اٌّبي، ثً وبْ ٌُ ٠ىٓ صشاء ا: ػاللح انًال تانثشاء

ِغزّذا  ِٓ أل٠ٛبئٗ اٌز٠ٓ ؽبصٚا اٌمٛح ػجش فشاػبد ه٠ٍٛخ ػٍٝ األسك ٚاالِز١بصاد، وبْ 

إٌّزقش ثطج١ؼخ اٌؾبي ٠قجؼ صش٠ب ، ٚ٘ٛ صشاء ٔبثغ ِٓ اٌمٛح، ال لٛح ٔبثؼخ ِٓ اٌضشاء، ٌُٚ 

ي الزمذ٠ش، ثً وبْ رٚٚ اٌطّٛػ ٠غؼْٛ ٌٍؾٙشح ِٓ خ٠ىٓ عٕٟ اٌّبي ٚاوزغبثٗ أِشا  ِض١شا  ٌٍ

.اٌخ.. اٌخذِخ فٟ اٌجاله اٌٍّىٟ أٚ اٌجطٛالد اٌؼغىش٠خ 
3
   

 ِمبسٔخ ثبٌؼقش اٌؾذ٠ش اٌّؾؾْٛ  وبٔذ اٌؾ١بح االلزقبد٠خ لذ٠ّب  ِغزمشح :االستمشاس

ٍؼخ أٚ ثبٌزغ١شاد اٌغش٠ؼخ، فا٠مبع اٌٛالغ االلزقبدٞ صبثزب  ِزىشسا ، عٛاء ػٍٝ ِغزٜٛ اٌغ

.اٌؼب١ٍِٓ، أٚ أدٚاد اإلٔزبط اٌّزٛاسصخ، أٚ اٌغٛق
4
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 األطرإحاث انكبرى اي االقتصاد

 آدَ ع١ّش، ٚوبسي ِبسوظ، ٚعْٛ و١ٕض: اٌشٚاد اٌضالس



 

فٙٛ ٠غزؼذ الِزؾبْ ِبدح االلزقبد، ٚاٌٛلذ ال ٠غؼفٗ ٚلذ مبق .. وبْ ِؾّذ ِزٛرشا  عذا  فٟ رٍه ا١ٌٍٍخ 

أٔٝ ٌٗ أْ ٠ؾفع أهشٚؽبد وً ٘إالء . ٠بد ٚاألهشٚؽبد ألعبه١ٓ االلزقبد اٌزبس٠خ١١ٓرسػب  ثزٍه إٌظش

 ..ٚاالٔزمبداد اٌزٟ ٚعٙذ ئ١ٌُٙ

 .هٍجذ ِٕٗ أْ ٠زوش ٌٟ أعّبء أٌٚئه االلزقبد١٠ٓ اٌز٠ٓ أسلٖٛ 

 ..عْٛ ٌٛن، ِٚشاوظ، ١َ٘ٚٛ، ٚفشأغٛا و١ٕبٞ ٚو١ٕض: فغشد أعّبءُ٘

 ؟؟ٌمذ ٔغ١ذ أُ٘ ؽخق١خ ف١ُٙ: لٍذ ٌٗ

 .آدَ ع١ّش: فىش ١ٍِب  صُ أعبة

 ًٚ٘ ٠ٕغٝ ػبٌُ ثٛصْ آدَ ع١ّش؟. ثبٌزأو١ذ -

 .ئْ آدَ ع١ّش ٘ٛ اٌّفزبػ اٌزٞ ع١ّىٕه ِٓ اعزغّبع آساء ٚأهشٚؽبد ِٕظشٞ االلزقبد ا٢خش٠ٓ

 .ٌىٓ أ٠ٓ اٌجبة؟؟ فمذ رٙذ ث١ٓ األهشٚؽبد ٚرؾ١ٍٍٙب.. ٘زا ٘ٛ اٌّفزبػ: لبي ٌٟ ِبصؽب  

 !ً٘ ٌذ٠ه ٚسلخ ٚلٍُ؟ -

 ٌٚىٓ ٌّبرا؟.. جؼب  ه -

 .عأسعُ ٌه اٌجبة -

 .أؽنش ِؾّذ اٌٛسلخ ٚاٌمٍُ ِٕزظشا  عبػخ اٌفشط

٘بدئخ صالس ٚعٖٛ، أؽذُ٘ ِجزغُ، ٚا٢خش غبمت، ٚاٌضبٌش رجذٚ ِالِؾٗ  خسعّذ ٌٗ ػٍٝ اٌٛسل

 .ِؼزذٌخ

 

 

أِب اٌؾىً ... ئرا رّىٕذ ِٓ سعُ رٍه اٌضالصخ ٚعٖٛ، فمذ رّىٕذ ِٓ فُٙ األفىبس اٌىجشٜ فٟ االلزقبد

 ..األٚي ِفزبؽه

 !آدَ ع١ّش؟ رمٛي -

فمذ ُػشفذ فزشرٗ ثبٌشأعّب١ٌخ اٌّزفبئٍخ، .. ٔؼُ -

ؽ١ش وبْ ٠ذػٛ ف١ٙب ئٌٝ ئهالق اٌؾش٠بد فٟ 

ػ١ٍّبد اٌج١غ ٚاٌؾشاء دْٚ أ٠خ ل١ٛد، ٚوبْ 

٠شا٘ٓ ػٍٝ أْ اٌغٛق ٌذ٠ٗ اٌمذسح ِٛاصٔخ 

 دو سًٍثآ

اٌزٟ رشٜ . بئٍخ٘ٛ سائذ اٌشأعّب١ٌخ اٌّزف

 .أْ اٌغٛق لبدس ػٍٝ رٕظ١ُ ٔفغٗ ثٕفغٗ



بٌى١ّخ اٌزٟ ٠ش٠ذ٘ب اٌّغزّغ دْٚ رذخً فٙٛ ٠ٕظُ ػ١ٍّخ اإلٔزبط ث .ٔفغٗ دْٚ أٞ رذخً ِٓ اٌذٌٚخ

 .عٍطخ ػ١ٍب، ٚدْٚ أْ ٠طٍت أؽذ رٌه

 ًٚ٘ ٠ّىٓ أْ ٠ؾذس رٌه فؼال ؟ أال رزذخً اٌذٌٚخ رّبِب ؟ -

ٚوبٔذ . ٠غت أْ أٚمؼ اثزذاء أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٠ؼٕٟ ػذَ اٌزذخً اٌزبَ، ٌٚىٕٗ اٌزؾفع ػٍٝ اٌزذخً -

أٞ اٌغٍغ ٠ّىٓ أْ رىغذ أٚ رضد٘ش  ٚعٙخ ٔظشٖ أْ اٌغّٙٛس ثطج١ؼخ اؽز١بعبرٗ ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾذد

 .رغبسرٙب

 ً٘ ٠ّىٓ اٌؾشػ ثّضبي؟ -

ِٓ اٌذساعبد أوضش ِّب ٘ٛ ِزٛفش فٟ اٌغٛق، ٠ٚؾزبعْٛ  ا  ٘ت أْ اٌّغزٍٙى١ٓ ٠ؾزبعْٛ ػذد -

 !ِب اٌزٞ ع١ؾذس ؽ١ٕٙب؟، ِّب ٘ٛ ِزٛفش فٟ اٌغٛقؼذي ألً  ثّع١بساد 

ب، ٠ٚمً ئلجبٌُٙ ػٍٝ ؽشاء اٌغ١بساد ع١مجً إٌبط ػٍٝ ؽشاء اٌذساعبد ٚثبٌزبٌٟ رشرفغ أعؼبس٘ -

فزٕخفل أعؼبس٘ب ٚفك لبْٔٛ اٌؼشك ٚاٌطٍت، فبٌغٍؼخ اٌّطٍٛثخ ٠شرفغ عؼش٘ب، ٚاٌغٍؼخ غ١ش 

 .اٌّطٍٛثخ ٠مً عؼش٘ب

 !ٌٚىٓ و١ف ع١ؾذس اٌزٛاصْ؟: صُ أسدف ِؾّذ ِزغبئال  

ح اٌطٍت ٠شٜ آدَ ع١ّش أْ اٌّغزضّش٠ٓ ؽ١ٕٙب ع١زغْٙٛ ٌالعزضّبس فٟ اٌذساعبد ٔظشا  ٌىضش -

ػ١ٍٙب، وّب ع١ٕزمً ثؼل اٌّغزضّش٠ٓ ِٓ رغبسح اٌغ١بساد ئٌٝ اٌذساعبد، ٚثبٌزبٌٟ ع١مً ِؼذي 

 .ئٔزبط اٌغ١بساد

 .ٚ٘ٛ ِب وبْ ٠ش٠ذٖ اٌغّٙٛس، فمذ وبْ ٕ٘بن فبئنب  ِٓ اٌغ١بساد غ١ش اٌّطٍٛثخ -

 !!أؽغٕذ -

 !! ٠ب ٌٗ ِٓ دا١٘خ -

ذٜ األهشٚؽب د اٌشئ١غخ ٢دَ ع١ّش، ِب ئؽػالِبد االسر١بػ، فٙٛ ا٢ْ ِزّىٓ ِٓ ٝ ِؾّذ ثذد ػٍ

 .٠ؼٕٟ أٔٗ ٠ّغه ا٢ْ اٌّفزبػ ثاؽىبَ

 !ِٚبرا ػٓ اٌٛعٗ اٌغبمت؟: عأي ثؾّبط

 ئٔٗ وبسي ِبسوظ -

 !ِإعظ اٌؾ١ٛػ١خ؟ -

 .ِٚمٛك أسوبْ اٌشأعّب١ٌخ، فٙبعّٙب ثىً ِب أٚرٟ ِٓ لٛح.. ٔؼُ -

 ِب اٌزٞ أصػغٗ فٟ اٌشأعّب١ٌخ؟ فبٌفىشح رجذٚ ػجمش٠خ؟ -



سوظ ٠ؼزجش ا٢ٌخ ٟ٘ اٌؼذٚ اٌٍذٚد ٌٍؼبًِ، ٚال ٕٔغٝ أْ آدَ ع١ّش سأٜ أْ ص٠بدح وبْ وبسي ِب -

 . اٌضشٚح ثٛاثزٙب ٟ٘ ا٢ٌخ، ئر ثاِىبٔٙب رمغ١ُ اٌؼًّ، ِٚٓ صُ ص٠بدح اإلٔزبع١خ

 ٚ٘زا ِب عؼً وبسي ِبسوظ ٠ٙبعُ اٌشأعّب١ٌخ؟ -

ففٟ اٌٛلذ  .اٌّقبٔغوبْ ٠شٜ ف١ٙب عؾمب  ٌطجمخ اٌؼّبي، ٚهغ١بٔب  ٌطجمخ اٌشأعّب١١ٌٓ أفؾبة  -

اٌزٞ وبْ ٠شٜ ع١ّش أْ اٌشٚػ اٌفشد٠خ عزنّٓ االعزمشاس ثذال  ِٓ رغٛي اٌذٌٚخ ػٍٝ اٌفشد، 

 .سأٜ ِبسوظ أْ فٟ ٘زٖ اٌفشد٠خ ئروبء ٌٍقشاع اٌطجمٟ

ٌٚىٓ ِب اٌزٞ ٠غؼً اٌشأعّب١ٌخ رٌٛذ  -

 اٌقشاع اٌطجمٟ؟

أرزوش ػٕذِب لٍٕب أْ ِغزضّشٞ اٌغ١بساد  -

 اٌذساعبد؟ ع١زؾٌْٛٛ ئٌٝ رغبسح

 ..ٔؼُ -

أ٠ٓ عزز٘ت اٌؼّبٌخ فٟ ِضً ٘زٖ األصِبد  -

 اٌطبؽٕخ ثجؼل اٌؾشوبد؟

 !!٠ب ٌٗ ِٓ ػجمشٞ: أخز ِؾّذ ٠فىش  فٟ اٌغٛاة صُ ٌّؼذ ػ١ٕبٖ لبئال  

 ..ا٢ْ عبء دٚس اٌٛعٗ اٌضبٌش اٌّؼزذي -

 .دػٕٟ أخّٓ ِٓ ٘ٛ؟ ئٔٗ و١ٕض: لبي ِؾّذ

 ثبٌنجو.. ٔؼُ  -

األصِبد االلزقبد٠خ اٌزٟ رؼشمذ ٌٙب  ٌخ، وشدح فؼً ػٍٝو١ٕض ٘ٛ فٛد اٌشأعّب١ٌخ اٌّؼزذ -

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح األِش٠ى١خ فٟ ِطٍغ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ، فشأٜ أٔٗ ال ِٕبؿ ِٓ رذخً اٌذٌٚخ ٌنجو 

 .ثؾىً ال ٠خً ثّجذأ اٌؾش٠خ اٌفشد٠خ .االلزقبد

 ِٚب اٌّمقٛد ثزذخً اٌؾىِٛخ؟ -

قؾؼ أٚمبػٗ ثٕفغٗ وّب سأٜ ع١ّش، ثً ٠ؼذ و١ٕض ِطٛس اٌشأعّب١ٌخ، فٙٛ ٌُ ٠ش أْ اٌغٛق ع١ -

ٓ اٌّشؽؼ ٌزٕؾ١و ؽبٌخ اٌشوٛد عٜٛ   ّ وبْ ٠شٜ أْ اٌغٛق فٟ ؽبالد اٌشوٛد ٠ؾزبط ئٌٝ رٕؾ١و، ف

 اٌؾىِٛخ؟

ٌٚىٓ أٞ : أِغه ِؾّذ ثشأعٗ ٚلذ أفبثزٗ اٌؾ١شح لبئال  

 إٌظش٠بد اٌضالس فٛاة؟

 كاسل ياسكس

ػذٚ اٌشأعّب١ٌخ، اٌزٞ سأٜ ف١ٙب 

ٚأٙب .ٚلٛدا  ٌٍقشاع اٌطجمٟ

 .اعزغالي ٌٍؼبًِ

 خىٌ كٍُض

ِطٛس اٌشأعّب١ٌخ اٌّؼزذٌخ، ٠ٚشٜ 

مشٚسح رذخً اٌذٌٚخ ثبٌمذس اٌزٞ 

 .٠ٛاصْ اٌغٛق



ٕ ظ ش٘ب ال رفىش ثطش٠مخ اٌقٛاة ٚاٌخطأ، فمذ وبٔذ و: أعجزٗ ِجزغّب   ُِ ً ٔظش٠خ رؼجش ػٓ اعزغبثخ 

. ٌٛمغ الزقبدٞ ِؾذد، ٟٚ٘ وٍٙب رذي ػٍٝ رطٛس اٌؼمً اٌجؾشٞ ِغ رطٛس األعئٍخ اٌّطشٚؽخ ػ١ٍٗ

 .ٌٚىً ٔظش٠خ فٟ ٚلزٙب ئ٠غبث١برٙب ثمذس ِب ٌٙب ِٓ عٍج١بد ظٙشد الؽمب  

 ُّ  شٞ االلزقبد؟ظ  ٕ  ٚا٢ْ ً٘ رغزط١غ رزوش األهشٚؽبد اٌىجشٜ ٌ

 .الصخ ٚعٖٛ، ِزفبئً ٚػبثظ ِٚؼزذيص.. هجؼب   -

 

 

 

  

 

  

  



 انخالاصاث إاإلااااث

 انؼشض وانطهة

فٟ ٚلذ ِؼ١ٓ، ٚصّٓ  ػشمٙب ٌٍج١غ، فٟاٌجبئؼْٛ  خ ِٓ اٌغٍؼخ اٌزٟ ٠شغت٠ؾ١ش ئٌٝ اٌى١ّ: انؼشض

.ِؼ١ٓ
1
 

ٚاٌؼشك ٠ؼزّذ ثبألعبط ػٍٝ اإلٔزبط، فاْ رٛفشد اٌغٍؼخ أِىٓ ػشمٙب، ٚئْ رأخش ئٔزبعٙب لقشد 

فارا وبٔذ اٌغٍؼخ رجبع  .ٚاٌمبػذح اٌؼبِخ فٟ اٌؼشك أٔٗ وٍّب اسرفغ صّٓ اٌغٍؼخ وٍّب صاد اٌؼشك. اٌؼشك ِذح

لطؼخ، ٚئْ وبٔذ رجبع ثؼؾش٠ٓ دٚالس رىْٛ  611ثؼؾشح دٚالساد ٠ّىٓ أْ ٔمٛي أْ اٌى١ّبد اٌّؼشٚمخ ِٕٙب 

.لطؼخ ِضال   111اٌى١ّبد اٌّؼشٚمخ ِٕٙب 
2

غ عؼش ث١غ اٌغٍؼخ عّؼ رٌه ٌزغبس ٚاٌغجت فٟ رٌه أٔٗ وٍّب اسرف

آخش٠ٓ أْ ٠ج١ؼٛا ثغؼش ألً، ِّب ٠ض٠ذ ِٓ ػشك اٌغٍؼخ ٌذخٛي رغبس عذد، فارا وبْ عؼش اٌغٍؼخ ػؾشح 

فاْ ئِىب١ٔخ دخٛي رغبس ٌٍّٕبفغخ ثغؼش ألً رىْٛ ِؾذٚدح، ٚثبٌزبٌٟ  ،ٚعؼش ئٔزبعٙب صّب١ٔخ دٚالساد ،دٚالساد

مٟ وّب ٘ٛ صّب١ٔخ دٚالساد، ٌىٓ عؼش اٌج١غ اسرفغ ئٌٝ ػؾش٠ٓ ٠ىْٛ اٌؼشك ألً، ٘ت أْ عؼش اإلٔزبط ث

اٌجؼل اٌغٍؼخ ، ف١ج١غ ثأعؼبس أل١ًٌج١ؼٛا اٌغٍؼخ دٚالس، ؽ١ٕٙب ع١زغٕٝ ٌّض٠ذ ِٓ اٌزغبس أْ ٠ذخٍٛا اٌغٛق 

، ف١ضداد اٌؼشك، ٌزٌه ٠شٜ االلزقبد٠ْٛ أٔٗ فٟ اٌغبٌت وٍّب دٚالساد ثخّغخ ػؾش دٚالس، ٠ٚج١غ آخش ثؼؾشح

 .عؼش اٌغٍؼخ صاد اٌؼشكاسرفغ 

، ػٕذ صّٓ ٚلذ ِؼ١ٓاٌزٟ ٠شغت األفشاد فٟ اٌؾقٛي ػ١ٍٙب، فٟ  خ٠ؾ١ش ئٌٝ اٌى١ّخ ِٓ اٌغٍؼ: انطهة

.ِؼ١ٓ
3
 

                                                             

1
 .446، ص6777السيد عبد ادلوىل، أصول االقتصاد، دار الفكر العريب، . د 

 :هؤثر  ي العرض اوى االهفاع ادلبابر لىثمن هث  -كتاب أصول االقتصاد كما ااء  ي    – ىناك هؤثرات أخرى  2
 فكىما قىت النفق  زادت الكمي  ال ي يسع  ادلنتج إىل عرضاا  ي السوق: نفق  اإلنتاج. 

  ال ي هدر عالدًا أكرب ويتوقف باإلضاف  إىل مثن اإلنتاج، يدخ  مثن السىع البديى   ي االعتبار، فقد يزداد العرض عى  السىع  : أمثان السىع البديى
 .ادلنتج عن بيع السىع  األق  مثناً 

  كشافات النور ادلنزلي  ال ي هشحن األخرى، هث    عى واادة يؤدي إىل زيادة العرض  عى فارهباط اىع  بأخرى جيع  زيادة العرض : السىع ادلتكاهى
 .بطارياتبالبطاريات، فإذا زاد اإلقبال عى  الكشافات ارهفع اإلقبال عى  ال

  كرغب  الفالاٌن  ي االاتفاظ بسىع  القمح لتغطي  فازدياد رغب  ادلنتج  ي االاتفاظ بسىع  يقى  هن عرضاا،  : رغب  ادلنتجٌن والعادات االاتماعي
 .االاتاالك الذايت

3
 .417، ص6777السيد عبد ادلوىل، أصول االقتصاد، دار الفكر العريب، . د 



فؼٕذِب ٠ز٘ت اٌّؾزشٞ ئٌٝ اٌغٛق ٠ىْٛ ٌذ٠ٗ رٛلؼب  ػٓ عؼش اٌغٍؼخ، فٍٛ ٚعذ اٌضّٓ أػٍٝ ِّب رٛلغ، 

ؽشاء٘ب، وزٌه ٌٛ ٚعذ اٌضّٓ ألً ِٓ اٌّزٛلغ لذ ٠ؾزشٞ ٠ؼذي ػٓ اٌؾشاء، أٚ ٠ؾزشٞ و١ّخ ألً ِّب وبْ ٠ٕٛٞ 

.و١ّبد أوجش
1
 

ئرْ ٠ّىٓ اٌمٛي ثأْ اٌطٍت ػاللخ ث١ٓ اٌى١ّخ اٌّشغٛة ف١ٙب، ٚاٌضّٓ، فىٍّب لً اٌضّٓ ػٓ اٌّزٛلغ، 

.وٍّب وضش اٌطٍت
2
 

 

 

                                                             

1
 .417نفس ادلصدر السابق، ص  

2
 :فقد يرهفع اعر السىع  ويرهفع هعاا الطىب  ي بعض احلاالت هث  وفق كتاب أصول االقتصاد، -لقانون الطىب ااتثناءات  

  السىع األاااي ، فارهفاع اعر السىع األاااي  هث  اخلبز لن يؤدي إىل هقىيص الطىب عىيو، ايث ايتم التقىيص هن اىع أخرى هث  الىحوم
 .أو السىع الكمالي 

 ففي بعض الطبقات الغني  يكون اخنفاض اىع السىع  ابباً  ي زىد ادلشرتي، إذ ادلشرتون يتباىون بارهفاع أاعار ها يشرتون: التفاخر اىع. 

  هوقعات ادلستاىك، فإذا هوقع الناس ادلزيد هن ارهفاع األاعار، فإن االرهفاع األو ي يؤدي إىل زيادة الطىب عى  السىع. 

 :هتحكم  ي زيادة الطىب غًن مثن السىع  هث كذلك هواد ااالت أخرى 

  الطىب عى  اىع الكماليات، بينما قد يق  الطىب عى  السىع يزداد وبالتا ي  ،زيادة نصيب الفرد هن الدخ  هؤدي إىل ارهفاع هستوى ادلعيش
 .الشعبي 

  ن كمي  الطىب عىيو هزداد، وهن مث يق  الطىب عى  فإن كان ىناك نوعٌن هن ادلنظفات، واخنفض اعر أادمها فإ :أاعار السىع البديى اخنفاض
ويشم  ذلك أيضًا اخنفاض أاعار السىع ال ي يكم  بعضاا بعض، فإذا اخنفض اعر الكارباء . السىع  األخرى رغم ثبات اعرىا وعدم زيادهو
اا هث  طىب عى  اعر اىع  هتكاه  هعولذلك فاخنفاض اعر اىع  هث  الكارباء يؤثر عى  ال. يزداد اإلقبال عى  براء السدان الكاربالي

 .مل يندفض اعره السدان الكاربالي، اىت ولو

 فازدياد عدد السكان يؤدي إىل زيادة الطىب عى  السىع بصف  عاه : ازدياد عدد السكان. 

 فانتقال الذوق العام هن اىع  إىل أخرى يؤثر عى  الطىب: اختالف أذواق ادلستاىكٌن. 

 

الكمية 
 المرغوب فيها

 الثمن

 فترة محددة

العرض والطمب يرتبطان بكمية من السمعة 
 في فترة زمنية محددة عند ثمن معين



 انرإاد انثالثت

ٓ، ُٚ٘ آدَ ع١ّش اٌزٞ ١ٌمذ ؽىً االلزقبد اٌّؼبفش اٌزٞ ٠ؾىُ ؽ١برٕب ا١ٌَٛ صالصخ أؽخبؿ أعبع١

رؾذس ػٓ اٌشأعّب١ٌخ اٌّزفبئٍخ، ِٚبسوظ اٌغبمت اٌزٞ أرٝ ػٍٝ اٌشأعّب١ٌخ ِٓ عزٚس٘ب، ٚو١ٕض اٌزٞ ٘زة 

 .اٌشأعّب١ٌخ

 وانشأسًانٍح انًتفائهح  آدو سًٍث

آدَ ع١ّش
1
هٍك ػٍٝ ، ٚلذ أُ فٟ اٌمشْ اٌضبِٓ ػؾش شد ٌاللزقبد اٌغذ٠ذظ  ٔ  اٌؾخق١بد اٌزٟ ِٓ أُ٘  

أْ اٌغٛق ٠غزط١غ أْ وبْ اٌزجؾ١ش ف١ٙب ثاٌفزشح اٌزٟ  ٟٚ٘ ،"ِشؽٍخ اٌشأعّب١ٌخ اٌّزفبئٍخ"دَ ع١ّش ِشؽٍخ آ

ع١ٛاصْ اٌغٛق ٔفغٗ، ٚثؼ١ٍّخ اٌج١غ ٚاٌؾشاء  ،ْٚءدع اٌزغبس ٠ؼٍّْٛ وّب ٠ؾب"ؽؼبس٘ب . ٠ٕظُ ٔفغٗ ثٕفغٗ

 ."ٚػٍٝ اٌذٌٚخ أْ رشفغ ٠ذ٘ب ػٓ االلزقبدٚرزٛاصْ اٌغٍغ، 

ْ ٛفمشاء ِؾشِٚ، فُٙ ؼبٔبرُِٙ ظٙشدأٌّب١ٔب ٠ٚزىذعْٛ فٟ اٌّقبٔغ فٟ ئٔغٍزشا ٌّب ثذأ اٌؼّبي ٚ

أفؾبة اٌّقبٔغ ٚفٟ اٌٛلذ اٌزٞ ٠قؼذ ف١ٗ ، رزؾغٓ أؽٛاٌُٙ االلزقبد٠خ دْٚ أْ ،ٌغبػبد ه٠ٍٛخ٠ؼٍّْٛ 

 .ِؾبٚال  ئ٠مبف رٌه اٌؼجش" وبسي ِبسوظ" ، فظٙشٗأعفٍئٌٝ ٙجو اٌؼّبي ٠ لّخ اٌٙشَ االعزّبػٟئٌٝ 

 

                                                             

1
 ثروة األهمي أاكتىندي، ابتار بكونو هن هنظري عىم االقتصاد ادلعاصر، ويبق  كتابو الشاًن اقتصادوبااث  فيىسوف( 6771 -6711)آدم مسيث   

و  ي التحضًن ، وكرس عشر انوات هن اياهبأاكتىنداعم  أاتاذاً دلادة الفىسف  األخالقي  جباهع  االاجو . وااداً هن أاس الىيربالي  االقتصادي  ادلعاصرة
 .لكتابو الذي ايكون هصدر إذلام ألكرب االقتصاديٌن هن بعده، ايث ايعمىون عى  وضع أىم هبادئ الىيربالي  االقتصادي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1723
http://ar.wikipedia.org/wiki/1790
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7


  كاسل ياسكس ٌُمط انشأسًانٍح

"وبسي ِبسوظ"
1
ٚئْ وبْ آدَ ع١ّش ٘ٛ ِٕٙذط ، فٟ اٌمشْ اٌزبعغ ػؾش ف١ؾخ اٌّؾش١ِٚٓ٘ٛ  

.اٌشأعّب١ٌخ، فاْ وبسي ِبسوظ ٘ٛ اٌّؾخـ ٌؼ١ٛثٙب ٚٔٙب٠زٙب اٌّؾزٍّخ
2
 إٌظبَ اعزغاليثغشأح داْ فأ 

فبٌجنبئغ ، ٠غزغً اٌجؾش غ١ش ئٔغبٟٔٔظبَ فٙٛ ، اٌشأعّبٌٟ اٌزٞ ٠ّٕغ رذخً اٌذٌٚخ ٌنجو اٌغٛق ِٚٛاصٔزٗ

رزشاوُ، ٚاٌؼًّ رارٗ ال رؼزجشٖ اٌشأعّب١ٌخ عٍؼخ، فزذفغ ٌٍؼبًِ فمو ل١ّخ إٌّزظ، ٚال رذفغ ٌٗ ِمبثً ػٍّٗ، أٞ 

وّب عزؾً ا٢ٌخ ِؾً اٌؼبًِ . ِمبثً اٌغٙذ، ٚثزٌه فبٌشأعّب١ٌخ رشاوُ األِٛاي ِٓ خالي اعزغالٌٙب عٙذ اٌؼبًِ

 .األِٛاي، ٠ٚغذ اٌؼبًِ ٔفغٗ فٟ فشاع غ١ش ِزىبفٟء ِغ ا٢ٌخػٕذِب رزشاوُ 

وّب أٔٗ ٔظبَ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّزٕبلنبد، فمذ٠ّب  وبٔذ ٍِى١خ ٚعبئً اإلٔزبط فشد٠خ، ٚثزغ١ش 

ٌُ ٠زغ١ش ئٌٝ  طٔظبَ اإللطبع أفجؾذ عّبػ١خ، ٠ؾزشن ف١ٗ لذس وج١ش ِٓ األفشاد، ٌىٓ ٔظبَ ٍِى١خ أِٛاي اإلٔزب

لً ٔفظ اٌؾٟء ػٍٝ هجمخ  .اٌغّبػ١خ، فطجمخ اٌؼّبي رؾزشن فٟ اإلٔزبط ٚال رؾزشن فٟ سأط اٌّبياٌٍّى١خ 

.أفؾبة سأط اٌّبي اٌز٠ٓ ال ٠ؾزشوْٛ فٟ اإلٔزبط، ِّب عؼً اٌؼبًِ رؾذ سؽّخ فبؽت سأط اٌّبي
3
 

ٚأْ ، فشاع هجمبدإٌظبَ ٚرذ١ِشٖ ثبٌضٛسح، ٚٚفف اٌقشاع ثأٔٗ  ئعمبه ٘زامشٚسح ر٘ت ئٌٝ صُ 

 .ّؾٙذرشر١ت اٌاٌطجمخ اٌؼّب١ٌخ ٠غت أْ رٕزقش ػٍٝ هجمخ أفؾبة سأط اٌّبي ٚرؼ١ذ 

اٌنّبٔبد اإلعزّبػ١خ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ ٠قذس٘ب اٌجشٌّبْ ػجش  ي فٟ أؽٛاي اٌؼّبيؼذ  اٌشأعّب١ٌخ رُ ثذأد 

."ظوبسي ِبسو"ثش٠طب١ٔب ِضٍّب رٛلغ أٚ ٌُٚ رمُ اٌضٛسح فٟ أٌّب١ٔب  ،ٚثذأد رزٛاصْ اٌقٛسح، ئٌخ..
4
  

 

                                                             

1
 بالرأمسالي ن نظريتو ادلتعىق  ألو العديد هن ادلؤلفات إال . ر ااتماعيوهنظّ  ،، وصحفيايااي، أدلانًيا فيىسوفًاكان . (6771 - 6767) كارل هاركس 

ادلنظرين الرمسيٌن  فريدريك إجنىز، و يعترب هع صديقو الفىسف  ادلاركسي اس لذلك يعد هؤ . وهعارضاا هع هبدأ أاور العمال ىو ها أكسبو بارة عادلي 
نت أفكار هاركس وهطبيقاهتا عى  أثر وقد ابقت كارل هاركس أفكار ابرتاكي  مل هرق إىل درا  اعتبارىا هذىبًا ابرتاكياً، مث كا .لىفكر الشيوعياألااايٌن 

 .هكونٌن أااايٌن البرتاكي  القرن العشرين 6767الثورة البىشفي   ي روايا ان  
 .11، صروبرت ىيىربونر، ليسرت ثارو، االقتصاد ادلبسط، هكتب  غريب، القاىرة 2
 .41، ص6777السيد عبد ادلوىل، أصول االقتصاد، دار الفكر العريب، . د 3

 : ي عمقواخ  النظام الرأمسا ي إبكاليات بنيوي  ظىت د  4
  ،فادلستثمرون قد يسحبون أهواذلم هن البورص  جملرد إباع  . هبابرًا لو هأثًنه البالغلعنصر البشري دورًا ايث يىعب افاو نظام يتأثر بالعاطف  بشك  كبًن

 .هقول بأن السوق يوبك عى  االهنيار
  قي ب  يعم  دبوضوع الثق  ادلواودة  ي االقتصاد وااتقرارهال يعم  بادلال احلقي ي اوىره وىو. 

ايث أخذت البنوك  ي االهنيار، وهصدعت الكساد الكبًن  ي الواليات ادلتحدة األهريكي   ي الثالثيانات وىو هعرض باإلصاب  بأزهات اادة هث  أزه  
 .االاتثمارات

http://ar.wikipedia.org/wiki/1818
http://ar.wikipedia.org/wiki/1883
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9


 كٍُض وانشأسًانٍح انًؼتذنح 

"و١ٕض"اٌزٞ عغذٖ " اٌشأعّب١ٌخ اٌّؼزذٌخ"فٛد ظٙش ثؼذ رٌه 
1
، ؽ١ش اٌمشْ اٌؼؾش٠ِٓطٍغ فٟ  

اٌزٟ أسادد سفغ ٠ذ " آدَ ع١ّش"أْ وبْ اٌغبئذ فٟ اٌفىش اٌشأعّبٌٟ ٔظش٠خ  ٔبدٜ ثنشٚسح رذخً اٌذٌٚخ ثؼذ

ٓ خالي ع١بعخ اٌنشائت ٚاٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خ أْ رزؾىُ ٚسأٜ أْ اٌذٌٚخ رغزط١غ ِ ،اٌذٌٚخ ػٓ االلزقبد

 .ٗ ٚرٕؾ١طٗ ٚئلبٌخ ػضشارٗجذأٔب ٔؾٙذ ِب ٠غّٝ ثزذخالد اٌذٌٚخ فٟ االلزقبد ٌذػّف .فٟ اٌذٚساد االلزقبد٠خ

 ػبَ ثذأد اٌذٌٚخ فٟ أغٍزشا رزذخً فٟ االلزقبد، ٚفٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح صاد اٌزذخً ِٕز 6711ففٟ ػبَ 

ٚفٟ أٌّب١ٔب ثذءا  ِٓ اٌؼٙذ إٌبصٞ، ٚوبٔذ اٌشأعّب١ٌخ لذ ؽمذ عج١ً اإلفالػ اٌغضئٟ ثغجت ظٙٛس ، 6711

بي ومٛح أزخبث١خ، أمف ئٌٝ رٌه االعزغبثخ ٌٍنغو ّاٌؼّبي ومٛح أزخبث١خ فٟ اٌذٚي اٌذ٠ّمشاه١خ، ٚٚعٛد اٌؼ

ُٙ ِٚىزغجبرُٙ، فىبْ الثذ اٌّبسوغٟ، ئر ثذأ اٌّذ اٌؾ١ٛػٟ ٠طشػ ٔفغٗ وٕق١ش ٌٍؼّبي ٚاٌذفبع ػٓ ؽمٛل

 .ٌٍشأعّب١ٌخ ِٓ ؽشوخ ئفالؽ١خ رزمٟ ثٙب اٌضٛسح اٌمبدِخ

 

                                                             

 
هؤاس النظري  الكينزي  هن خالل  . وكاهب  ي االصالح االاتماعي, ااهع  كاهربدج ي أاتاذ اقتصاد اجنىيزي ، (6741 -6771) كينز  اون هينارد1

ال ي كانت هن ادلسىمات  ي ذلك الوقت، ولو كتب  ي نظري  النقود  النظري  الكالايكي ، وعارض 6711( النظري  العاه   ي التشغي  والفالدة والنقود)كتابو 
 .ظري  االاتماالت الرياضي ون

 

ينزاون ك كارل هاركس آدم مسيث  

بك  يبٌن روح أطرواات رواد االقتصاد، فآدم مسيث 
دعا لىرأمسالي  ادلتفالى ،  ي الوقت الذي ىامجاا فيو 
هاركس بضراوة، أها كينز فطور هن الرأمسالي  زلاواًل 

.الوصول هبا إىل االعتدال  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GNPانُاتح انمىيً إخًانً 

 و١ف ٔؼشف إٌّٛ االلزقبدٞ فٟ أٞ دٌٚخ ٚٔمبسٔٙب ِغ ٔفغٙب ػبِب  ثؼذ ػبَ ِٚغ غ١ش٘ب؟



عشح ػٍٝ اٌؼؾبء ٚرزبثغ ٔؾشح فٟ ٘زٖ اٌّشأح وبٔذ ع١ذح األعئٍخ ٟ٘ أَ ِؾّذ، فؼبدح ِب رغزّغ األ

فٟ اٌغبٌت ٔزبثغ ٔؾشح األخجبس ٌٍزؼشف ػٍٝ أخجبس اٌؼبٌُ اٌغ١بع١خ ٚاالعزّبػ١خ، ِٚب . األخجبس فٟ رٍه اٌفزشح

فبٌٕؾشح االلزقبد٠خ ثبٌٕغجخ ٌٍىض١ش٠ٓ . ئْ رأرٟ إٌؾشح االلزقبد٠خ ؽزٝ ٌٟٔٛ ٚعٕٛ٘ب فٛة أ٠خ لٕبح أخشٜ

ٟ رغذي ثؼذ أزٙبء اٌف١ٍُ، ال ١ٌمشأ٘ب اٌؾنٛس، ٌٚىٓ ٌزّضً خٍف١خ ِٛع١م١خ ٌؼ١ٍّخ أؽجٗ ثمبئّخ أعّبء اٌّّض١ٍٓ اٌز

 !!خشٚط إٌبط ِٓ اٌغ١ّٕب، فجؾٍٛي إٌؾشح االلزقبد٠خ ٠ؼٍُ إٌبط أْ إٌؾشح لذ أزٙذ

ٌىٓ فٟ ٘زٖ اٌّشح عٙٛٔب ػٓ رؾ٠ًٛ اٌمٕبح، ٚاعزّش ِز٠غ إٌؾشح االلزقبد٠خ فٟ اٌؾذ٠ش، ٌُ ٔىٓ 

٘ٛ ؽذ٠ضٗ ػٓ الزقبد األد٠ٚخ ِغ ف١شٚط أٌفٕٛأضا اٌخٕبص٠ش،  ٌىٓ ِب عؼٍٕب ٔقغٟ ئ١ٌٗثبٌطجغ، ٔغزّغ ئ١ٌٗ 

ٚاٌؾشوبد اٌّغزف١ذح ِٓ رنخ١ُ ٘زا اٌّٛمٛع، صُ ثؼذ رٌه رؾذس ػٓ اسرفبع إٌبرظ اٌمِٟٛ إلؽذٜ اٌذٚي 

 .ثّؼذي ِؼ١ٓ

 ِب ٘ٛ إٌبرظ اٌمِٟٛ ٘زا؟.. أَ ِؾّذ ذ  ؽ١ٕٙب عأٌ  

أؽذ اٌّإؽشاد اٌذاٌخ ػٍٝ ٠ّضً  (ئعّبٌٟ إٌبرظ اٌمِٟٛ) Gross National Productرؼج١ش أعجزٙب أْ 

اٌخبؿ ثٙب فٟ  GNPثذ١ًٌ أْ اٌـف١خجشن أؽذُ٘ أْ الزقبد اٌذٌٚخ فٟ رؾغٓ  اٌذٌٚخ، الزقبد لٛح أٚ مؼف 

 !!فٙٛ فٟ اٌؼبَ اٌؾبٌٟ أفنً ِٕٗ ِٕز خّظ عٕٛادرؾغٓ، 

 ذٞ ٌٍجٍذ؟ ً٘ ٠ؼٕٟ ؽغُ اٌذخً إٌم: لبٌذ أَ ِؾّذ

 .ؽٟء ِٓ ٘زا اٌمج١ً -

ٕبرظ اٌمِٟٛ ٌلذ ٠جذٚ أْ ا؟ عؼش اٌؼٍّخ رغ١شِغ  1111ثغٕخ  1111ٌٚىٓ و١ف ٠ّىٓ ِمبسٔخ عٕخ  -

 .. ٌىٓ ػ١ٍّب  عؼش اٌؼٍّخ ٘ٛ اٌزٞ رغ١شفؼال  رؾغٓ، 

ٌزٌه ٕ٘بن أعئٍخ رو١خ ٠غت أْ ٔطشؽٙب ػٍٝ وً ِٓ ٠ؾذصٕب ػٓ إٌبرظ اٌمِٟٛ .. عإاي روٟ عذا   -

 .٠غت اٌزؼشف ػ١ٍٙبرخزفٟ ِغّٛػخ أسلبَ  GNPاٌـسلُ  خٍفف؟ ال رخذػٕبؽزٝ 

 ِٚب رٍه األعئٍخ؟ -

 :ِٓ أُ٘ ٘زٖ األعئٍخ -

 انحمٍمً؟ أوانداسي  GNPانـانحذٌث ٌذوس حىل هم  

ِٕٗ ٔغجخ اٌزنخُ، ٌُ رؾزففبٌغبسٞ ٘ٛ اٌزٞ 
1
ّٓ ف 

٠ىْٛ لذ ٘زا اٌقؼٛد ٌىٓ ، GNPاٌـ ِٕؾٕٝ ٠قؼذاٌّّىٓ أْ 

                                                             

هستقى  عن بعضاا إىل  دة عى  ارهفاع األاعار  ادلفرط، لكن لىمصطىح دالالت أخرى هعرب عن ظواىر أخرى قد هكون اع" التضدم"يطىق هصطىح    1
 :اد ها

 حزف َسثح انتضخى

ػبدح ِب رؾزف ِٓ إٌبرظ اٌمِٟٛ 

 .اؽز١بهب  ٌؾغبة اٌزنخُ% 61



ألٔٗ ِؾغٛة ثبٌٕمذ، فبٌٕمذ . فٟ اٌجٍذٔزبط ص٠بدح اإل١ٌٚظ ػٓ  ،(ص٠بدح أعؼبس اٌجنبئغأٞ ) ػٓ اٌزنخُ ب  ٔبرغ

 GNPػؾشح ثبٌّبئخ ئؽز١به١ب  ِٓ اٌـرؾزف ٌزٌه ئٔزبع١خ أوجش، ٚعٛد ثبٌنشٚسح فؼال  أوجش ٌىٕٗ ال ٠ؼىظ 

 .ٌؾغبة اٌزنخُ

 ِٚب ٘ٛ اٌغإاي اٌزبٌٟ؟.. سائغ -

 هم ٌضٌذ دخم انًىاطٍ؟ -

لذ ٠ظً ارغبٖ إٌّؾٕٝ فٟ % 61جؼذ ؽزف اٌـف 

وُ .. ٕ٘ب ٠غت ِجبغزخ ِٕؾٕٝ اٌقؼٛد ثغإاي آخشفؼٛد، 

ػذد  ػٍٝ GNPاٌـخ لغّأٞ ِب ٔق١ت اٌفشد اٌٛاؽذ ِٓ ئعّبٌٟ إٌبرظ اٌمِٟٛ، فززُ ٠ذخً ع١ت اٌّٛاهٓ؟ 

، فٟ رؾغْٓ االلزقبد اٌفشد صاد فٙزا ٠ؼٕٟ أ ، فارا ظٙش أْ دخGNP/Capitaًٚفك ػ١ٍّخ ؽبعج١خ  األفشاد

  .أْ ٕ٘بن ص٠بدح فٟ رؼذاد اٌغىبْ رأوً ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخٌٚٛ وبْ إٌّؾٕٝ فٟ فؼٛد ٚدخً اٌفشد ٠مً فٙزا ِؼٕبٖ 

ٌُ أوٓ . فؼال  وض١شا  ِب رزؾذس ثؼل اٌجٍذاْ اٌفم١شح ػٓ ص٠بدح إٌبرظ اٌمِٟٛ ٌذ٠ٙب، ٌىٓ اٌفمش ٠ضداد -

سثّب ٠شعغ رٌه ئٌٝ اٌض٠بدح اٌّنطشدح  .٠ذ ِؼٗ اٌفمشأفُٙ لجً رٌه و١ف ٠ض٠ذ إٌبرظ ٌمِٟٛ ٠ٚض

 .فٟ ػذد اٌغىبْ

 هم ٌىصع انذخم ػهى خًٍغ انششائح؟..  ع١زنؼ األِش أوضش ػٕذِب ٔطشػ اٌغإاي اٌضبٌش -

                                                                                                                                                                                                    

 .ارهفاع األاعار بشك  هفرط: هضدم األاعار
 .باحارهفاع الدخول النقدي  كتضدم األاور واألر : هضدم الدخول
 .ارهفاع التكاليف هث  هكاليف اإلنتاج  ي ادلؤاسات: هضدم التكاليف
 .اإلفراط  ي خىق النقود: التضدم النقدي

 .التضدم  ي االلتمان: هضدم االلتمان ادلصر ي
 %.01خالل العام، أو ارهفاعاا % 011ولىتضدم دراات هرتاوح بٌن اإلفراط  والبطء، كارهفاع األاعار دبعدل يزيد عن 

 :ينشأ التضدم عادة لألاباب التالي و 
(. الطىب أكثر هن العرض)عندها ال هقاب  الزيادة  ي الطىب الكىي عى  السىع زيادة  ي هعدالت اإلنتاج مما ينعكس عى  ارهفاع األاعار : العرض والطىب

 .أو يزداد الطىب عى  العمى 
نعدم االاتًناد والتصدير، فتزداد هعدالت التضدم، وهندفض قيم  العمى  الوطني  وهرهفع فعندها رباَصر دول  هن قب  قوى خاراي ، ي: احلصار االقتصادي

 .األاعار دبعدالت هذىى 
 ارهفاع هكاليف اإلنتاج: التكاليف

يزداد االزدىار االقتصادي  ي : "فعندها هزيد قيم  الفوالد البنقدي  عن قيمتاا اإلنتااي  يزداد التضدم، وقد عرب كينز عن ذلك قالالً : زيادة الفوالد النقدي 
 ".الدول  لكما اقرتبت قيم  الفالدة االقتصادي  هن الصفر

 ة انفشد انىاحذتحذٌذ َصٍ

ثمغّخ ئعّبٌٟ إٌبرؼ اٌمِٟٛ ػٍٝ 

 .ػذد األفشاد



ص٠بدح ػذد  فٕب اٌزنخُ ٚؽزفٕب أ٠نب  ئؽزّبيفجؼذ أْ ؽز

ػٍٝ اٌؾشائؼ اٌّخزٍفخ فٟ رٛص٠غ اٌذخً  خاٌغىبْ، ٠غت ِؼشف

 ،األغ١ٕبءإٌبرظ اٌمِٟٛ ِٛصػب  فمو ػٍٝ ىْٛ ٠مذ فاٌّغزّغ، 

ٝ  ٚاٌغٕٟ ١ضداد ف ٠جذٚ أٔٗ  بٌٕبرظ اٌمِٟٛ، ف٠ضداد اٌفم١ش فمشا  غٕ

فئبد ِؼ١ٕخؽىش ػٍٝ  فٙٛ، ثبٌزغبٚٞ ؾشائؼوً اٌئٌٝ  ٌىٕٗ ٌُ ٠قً ،صاد
1
.  

 

٠ّىٓ  اٌطجمبد؛ ؽٛي اٌزنخُ، ٚدخً اٌفشد، ٚرٛص٠غ اٌذخً ثبٌٕغجخ ثاعبثخ األعئٍخ اٌضالصخ اٌغبثمخ 

 .GNPأْ ٠غزٛػت دالٌخ ِٚقذال١خ اٌؾذ٠ش ػٓ ص٠بدح إٌبرظ اٌمِٟٛ غ١ش اٌّزخقـ ٌإلٔغبْ 

ال أعزط١غ .. األِش عذ سائغ: لبٌذ أَ ِؾّذ ٚلذ ؽؼشد أْ ػبٌّب  عذ٠ذا  ِٓ اٌّؼشفخ لذ فزؼ ٌٙب أثٛاثٙب 

 .ثٙزٖ اٌجغبهخٚإٌؾشاد االلزقبد٠خ  اٌمِٟٛ اٌزٞ ٠ّأل اٌقؾف رقٛس أْ ِفَٙٛ إٌبرظ

 .ئرْ ِٓ ا١ٌَٛ فقبػذا  عززبثؼ١ٓ إٌؾشح االلزقبد٠خ: لٍذ ٌٙب ِجزغّب  

 ..٠ىفٟ أْ أعأٌه ف١ّب ال أػشف.. ثبٌطجغ ال: أعبثذ ثّشػ

 

                                                             

 :ىناك أربع فئات أاااي  يُنظر إلياا 1
 وىم ادلعدهون الذين يعيشون ربت خط الفقر، ى  زاد دخىام أم ال؟: فئ  الفقراء
 ى  ربسنت أاواذلا أم هدىورت؟: فئ  العمال

 ؟ وهوظفي احلكوه ، ى  ربسنت أاواذلم أم هدىورتكادلدراٌن: الفئ  ادلتواط 
 .وهردود الدخ  القوهي عىيام: فئ  األغنياء

 .وبذلك ديكن النظر إىل هأثر برالح اجملتمع ادلدتىف  بالناهج القوهي
 

 تىصٌغ انذخم ػهى خًٍغ انششائح

 ٌٍزأوذ ِٓ ػذاٌخ اٌزٛص٠غ

 



 خالاصاث إضااااث

 ئعّبٌٟ إٌبرظ اٌمِٟٛ ٘ٛ ئؽذٜ اٌّإؽشاد اٌذاٌخ ػٍٝ ّٔٛ الزقبد أ٠خ دٌٚخ. 

 ٟٕ٘بن ٔبرظ لِٟٛ عبس ٚآخش ؽم١م. 

 أعئٍخ رو١خ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب اٌزأوذ ِٓ فؾخ دٌالٌخ اٌـ  صالصخGNP 

 ً٘ ؽزفذ ٔغجخ اٌزنخُ أَ ال؟

 ً٘ ٠ض٠ذ دخً اٌّٛاهٓ؟

 ً٘ ٠ٛصع اٌذخً ػٍٝ ع١ّغ اٌؾشائؼ؟

األسئلة المطروحة على  
 GNPرقم الـ 

ى  مت اذف 
 تضدم؟ال

ى  يزيد دخ  
 ادلواطن؟

ى  يوزع عى  مجيع 
 الشرالح؟



 

GNPطشٌمح تىنذ انُاتح انمىيً 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سٚافذ خٔٙش لبدَ ِٓ أسثؼ GNPؼزجش أْ اٌـعٌٕزجغ١و اٌّٛمٛع 

  اٌغٛق، ٔؾزشٞ ٕب ىٍف ،أٔب ٚأٔذ ٚغ١شٔب: (لطاع انًستههكٍٍ) "ثٍىختٍاس ان"انشافذ األول ِٓ

ب  الزقبد٠ب  ٌٗ هش٠مخ ؽغبث١خ ِؾذدح، ٚػ١ٍّبد اٌؾشاء ا١ِٛ١ٌخ ٔؾبهِٚؼبِالرٕب رُؾغت ثبػزجبس٘ب 

٠ٚؾًّ اٌغٍغ اٌّؼّشح وبٌضالعخ ٚغ١ش اٌّؼّشح وبٌغٍغ االعزٙالو١خ،  .GNPفٟ اٌـرغبُ٘ 

 .ٌز٘بة ئٌٝ هج١ت أٚ اعزئغبس ػبًِثبإلمبفخ ئٌٝ اٌخذِبد وب

 ِقبٔغ أْٚ ٠ٕٚؾب  اٌزغبس اٌز٠ٓ ٠أخزْٚ لشٚم: (لطاع انًُتدٍٍ) "ٌوانًستثًش"انثاًَ شافذ ان

 .رقت فٟ ٘زا إٌٙش٠ّبسعْٛ ِؼبِالد الزقبد٠خ فٟ اٌغٛق ٠ٚج١ؼْٛ ٚ

  ِجبْٚهشلبد، ِذاسط، ٟٚء ؾىِٛخ رٕؾفبٌ: (انمطاع انحكىيً) "انحكىيح"انثانث انشافذ، 

اٌزؼبِالد اٌزٟ رمَٛ ثٙب فٟ ٚفٟٙ هشف أعبعٟ فٟ االلزقبد، ٚرذفغ سٚارت، ئٌخ، ...ِقبٔغٚ

 .GNPاٌغٛق رقت فٟ اٌـ

                                                             

 :ىناك ثالث  طرق لقياس الناهج القوهي كما ورد  ي كتاب هباديء االقتصاد الكىي لىدكتورة عبى  خبارى  1
 .والذي يعرب عن القيم  السوقي  جلميع السىع الناالي  واخلدهات ال ي أنتجاا اجملتمع خالل فرتة زلددة غالباً ها هكون ان : الناهج القوهيطريق  

أي : نفاق الكىيطريق  اإل. وىو رلموع دخول عناصر اإلنتاج ال ي اامهت  ي العمىي  اإلنتااي  خالل فرتة زلددة غالباً ها هكون ان : طريق  الدخ  القوهي
القطاع )، وقطاع راال األعمال (قطاع ادلستاىكٌن)الطىب الكىي  ي اجملتمع  وادلتمث   ي إنفاق القطاعات األربع  ادلكون  لالقتصاد، وىي القطاع العالىي 

 .وىذه ىي الطريق  ال ي قمنا بتبسيطاا  ي الشرح. ، والقطاع احلكوهي، وقطاع العامل اخلاراي(اإلنتااي

 

أطراف العملية االقتصادية 
 وتفاعالتهم

 التجار األجانب الحكومة المستثمرين تيار البيوت

GNP 



 ٌٙباٌزٞ ٠ؾزشٞ ِٓ اٌذٌٚخ ٠ٚج١غ : (لطاع انؼانى انخاسخً) "خُثًانًستثًش األ"انشاتغ شافذ ان. 

عٍغ ٚخذِبد ِٓ فبٌذٌٚخ رخقـ عضءا  ِٓ ٔفمبرٙب العز١شاد  .٠ٚزُ ؽغبة فبفٟ اٌقبدساد

اٌخبسط، ٌزٌه ٠ؾغت ئٔفبق لطبع االعزضّبس األعٕجٟ ِٓ خالي هشػ ل١ّخ اٌٛاسداد ِٓ 

 .اٌقبدساد

 اٌٛاسداد -اٌقبدساد = أٞ أْ ئٔفبق لطبع اٌّغزضّش األعٕجٟ 

٠ّٚىٓ ِٓ خالٌٙب ؽغبة ئعّبٌٟ إٌبرظ  .٘زٖ اٌشٚافذ األسثؼخ رؾىً اٌمطبػبد األسثؼخ اٌّىٛٔخ ٌاللزقبد

 :ٟاٌمِٛ

 

إَفاق + اإلَفاق انحكىيً + إخًانً اإلَفاق االستثًاسي + اإلَفاق االستهالكً =إخًانً انُاتح انمىيً 

 .انًستثًش األخُثً

   

 تأثير انرإااذ األربعت عهي اقتصاد انذإنت

اٌّشرجبد ِٓ األػّبي اٌزٟ  فبٌؼبئالد رأر١ٙباألسثؼخ،  رٍه اٌشٚافذؽغت ٔؾبه االلزقبد ٠ٚٙجو ٠قؼذ 

، ٚرذخش ِٓ اٌذخً% 59ٚاألعش ػبدح ِب رٕفك  ،آخش وّٕضي ِإعش دخال   ٜ ثؼنٙب٠ىْٛ ٌذ، ٚلذ ثٙب مَٛر

عزّشاس بِٕٗ ث ٕفكدخبس، فبٌؾغبة اٌغبسٞ رٌإل ب  ٚؽغبث ب  عبس٠ ب  ؼٕذِب رز٘ت ئٌٝ اٌجٕه رفزؼ ؽغبثف .فمو% 9

١ٍّخ فٟ اٌجٕه، ِب ٘ٛ وُ اٌّبي ، ئرا  أٔب ٚأٔذ ِٚال١٠ٓ ِٓ إٌبط ٠ّبسعْٛ ٔفظ اٌؼرذخش ف١ٗ دخبساالٚؽغبة 

ٔفظ رخ١ً أْ اٌّٛدػ١ٓ رغّؼٛا فٟ  ؟اٌزٞ ٠زشاوُ فٟ اٌجٕه؟ ِجبٌغ ِخ١فخ، فّبرا ٠فؼً اٌجٕه ثٙزٖ األِٛاي

 اٌجٕه ال رٛعذ ٌذ٠ٗ األِٛاي، فأ٠ٓ ر٘جذ؟أْ  خجشُ٘اٌٛلذ ٚهٍجٛا أِٛاٌُٙ ع١

، ٚاٌجٕه اٌّشوضٞ ٠مشس ٌٗ وُ اٌجٕه ٠زقشف ِضٍٕب رّبِب ، فٍذ٠ٗ فٟ اٌجٕه اٌّشوضٞ ؽغبة ئدخبس

ِٓ أعً  "ر١بس اٌج١ٛد" ٌٍٕبط ِب١ٌخ ع١ٌٛخِٓ  ٌذ٠ٌٍّٗغزضّش٠ٓ، ٚوُ ع١زشن  ِب١ٌخ ِٓ ع١ٌٛخ ٌذ٠ٗع١زشن 

ئ٠بٖ اٌجٕه اٌّشوضٞ وٟ  رزٛفش ٌذ٠ٗ ِجبٌغ ِؾذدح ث١ٓ ٠ذ٠ٗ، ِقشٚف ٠ّٕغٗاٌؾ١بح، ٚثبٌزبٌٟ وً ثٕه  غ١١شر

اٌجٕه ؼ١ٍّخ ؽغبث١خ ٠مَٛ ثٙب اإل٠ذاع اٌّٛعٛد ػٕذٖ، ٚث٠ٕفك ػٍٝ اٌّٛدػ١ٓ، ٚرخزٍف ٘زٖ اٌى١ّخ ثؾغت ؽغُ 

 .٠قشف ِٕٙب رزٛفش ٌذٜ اٌجٕه ِجبٌغ ِؾذدحاٌّشوضٞ 

زغٗ زعب ، ِؾشٚػ رإعظؾزبط ئٌٝ ِبي وٟ رٚ ،"اٌّغزضّش٠ٓ" اٌضبٌش شافذوٕذ ِٓ اٌ هفزشمٕب أٔاٌٛ 

ِٓ اٌّجبٌغ  ه؟ ع١ؼط١"اإلدخبس"أٚ " اٌغبس٠خ "ً٘ ِٓ األِٛاي ّٓ أٞ ِبي ع١ؼط١ه اٌجٕه؟ ئٌٝ اٌجٕه، ف

 .ٔؾٓ اٌز٠ٓ ٔمَٛ ثبالدخبس ،ِٕٟٚ ه، ئرا  اٌّغزضّش ٠أخزٖ أِٛاٌٗ فٟ ٔٙب٠خ األِش ِٕ"اإلدخبس"اٌّٛعٛدٖ فٟ 

 ".بس اٌج١ٛدر١" ال داػٟ ٌٍّفبعأح فأٔذ ِٓ ٠ّٛي اٌّغزضّش ثبٔنّبِه ئٌٝ ... ٔؼُ



 ،"اٌنشائت"رأخز٘ب ػٓ هش٠ك  ؟فٟ ِؼظُ اٌذٚي و١ف رأخز اٌؾىِٛخ أِٛاٌٙبذٔب اٌّٛمٛع ل١ٍال ، ؼ  ٌٚٛ ف  

  .٠ذ٘ب فٟ ع١جه خ، فبٌؾىِٛخ أ٠نب  ٚامؼ"ر١بس اٌج١ٛد"ٚ "اٌّغزضّش٠ٓ"ٚاٌنشائت رأخز٘ب ِٓ 

 عزضداد؟ٚاألعؼبس  غٛءزقبد٠خ عزٕ٘ب عزأرٟ لن١خ فٟ غب٠خ األ١ّ٘خ، ِبرا ٌٛ عشد ئؽبػخ أْ األؽٛاي االل

خالي اٌضالصخ أؽٙش زنبػف عؼشٖ ع١" األسص" ػزمذ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي أْ ائرا  "ٌج١ٛدر١بس ا"ِبرا ٠فؼً 

ألْ األعؼبس عٛف  ا ،فغ١ش ب  رؼًّ ِخضٔاألعش عزنبػف ِٓ ؽشائٙب ٚلذ اٌغٍٛن اٌطج١ؼٟ ٠مٛي أْ  اٌّمجٍخ؟

، ٌٚٛ افزشمٕب أْ اإلؽبػخ ِزؼٍمخ ثؼذد وج١ش ِٓ اٌغٍغ ِغزّغ وبًِ ئّٔب ٘ٛ عٍٛن، رض٠ذ، ٘زا ١ٌظ عٍٛن اٌفشد

ؽغُ  ٌذ٠ٗ٠مً ؽ١ش " فغٛح ادخبس"ٚعزق١ت اٌجٕه ؽشاء و١ّبد أوجش، ؽ١ٕٙب ع١مً اإلدخبس ِٓ أعً 

ع١ؾقً ػٍٝ اٌمشك ثفٛائذ ػب١ٌخ إٌبط ٚاٌّغزضّش٠ٓ، فبٌّغزضّش  ئلشاكلذسرٗ ػٍٝ ، ِٓ صُ اٌّذخشاد

.ا  االلزقبد سوٛد١ت ٠قٚاٌّؾبس٠غ، فزمً 
1
  

ِؾبس٠غ فأؽغُ ػٓ رأع١ظ  ،لٍك ع١بعٟ فٟ إٌّطمخ وؾذٚس ؽشةثؼذَ األِبْ ٔز١غخ اٌّغزضّش ؽؼش ِبرا ٌٛ 

ػٕذ٘ب عزُطبٌت ، رإدٞ ئٌٝ اٌشوٛد" فغٛح اعزضّبس"، ٕ٘ب رزىْٛ ٌخبسطئٌٝ اٚثذأ فٟ رشؽ١ً أِٛاٌٗ  ،عذ٠ذح

 .اٌذٌٚخ ثزٕؾ١و اٌغٛق ٚاٌم١بَ ثّؾبس٠غ عذ٠ذح

 ".فغٛح ئٔفبق ؽىِٟٛ" أٚ " فغٛح ئعزضّبس" أٚ " فغٛح ئدخبس"ٌه ٔىْٛ أِبَ ثز

، ف١زؾىُ فٟ و١ّخ "Monitor System "، ِٓ خالي اٌذٌٚخً اٌجٕه اٌّشوضٞ ٌنجو الزقبد خٚػبدح ِب ٠زذ

ب  عبخٕ االلزقبد ٠ى٠ْٛض٠ذ اٌّبي، ٚػٕذِب  ئْ وبْ االلزقبد ِزغٙب  ٌٍشوٛد ٠مشس أْ، إٌمذ اٌّٛعٛدح فٟ وً ثٍذ

 Monitor"فٙٛ ٠ؼًّ ِب ٠غّٝ ثـ ،٠مًٍ إٌمذ اٌّٛعٛد فٟ اٌغٛقعذا  ٚااللزقبد فٟ هش٠مٗ ٌٍزقخُ 

Policies " ٞئ٠مبع االلزقبدمجو فٟ  ػجش اٌجٕه اٌّشوضٞئرْ رزؾىُ فبٌذٌٚخ  .اٌغ١بعبد إٌمذ٠خ فٟ اٌذٌٚخأ. 

 

                                                             

عبي  لىظاىرة القتصاد الرأمسا ي الذي نعيشو هأزوم ألن السىوك العاطفي فيو عال اداً وال هستطيع أن هتحكم فيو، فعندها هسري هوا  هن التفسًنات الشا 1
ع، وهشرتي كميات كبًنة، االقتصادي  يكون اىوك الناس هابعاً ذلا، وىنا هصبح لدينا فجوة إدخار، عندها ربس األار باخلطر  هزيد إنفاقاا عكس ها ىو هتوق

 .، هىيام أدلانيا"اليابانيٌن"والدول هتفاوت  ي كمي  اإلدخارات، فأعى  بعب لديو هدخرات كأفراد 
 



 

 

 

 

 

 

 متفرقاث حول انمال

 ٚاٌجٛسفخ اٌجٕه ٚإٌمٛد



ٌقغ١ش أِٗ أصٕبء اٌزغٛق فٟ اٌّشوض اٌزغبسٞ، وبٔذ رشفل ؽشاء ٌؼجخ ٌٗ، ٌىٕٗ أخز فؾت ساؽذ ا

٠نشة األسك ثشع١ٍٗ، صُ ػجظ ٚلطت عج١ٕٗ، ٚأهٍك فشخز١ٓ، ٚثؼذ ع١ً ِٓ اإلٌؾبػ أرػٕذ ٌٗ ٚٚافمذ 

 ..أْ رؾزشٞ ٌٗ اٌٍؼجخ اٌزٟ ٠ش٠ذ

ثّب، أٚ سغجخ فٟ االعزّزبع أساد ساؽذ أْ ٠زٌٛٝ ل١بدح ػشثخ اٌزغٛق ثٕفغٗ، ؽفبظب  ػٍٝ ٌؼجزٗ س

 .ثبٌّٕبٚسح اٌّشٚس٠خ فٟ اٌّّشاد اٌن١مخ ٌٍّشوض اٌزغبسٞ اٌّىزع ثبٌّبسح

ٚا٢ْ ؽبٔذ ٌؾظخ اٌؾضْ ٚاٌغؼبدح، ؽضْ األَ ػٍٝ أْ ػ١ٍٙب أْ رمف فٟ رٌه اٌطبثٛس ٌزغذد ل١ّخ 

ٌىئ١جخ ١ٌىشِٙب فٟ ث١زٗ ٚعو اٌفٛار١ش، ٚعؼبدح االثٓ ثبٌٍؼجخ اٌزٟ فبص ثٙب ٠ٚٛؽه أْ ٠ؾشس٘ب ِٓ أعش اٌشفٛف ا

 .أٌؼبثٗ اٌط١ٍمخ

 !أٌؼ ساؽذ ػٍٝ أِٗ أْ رؼط١ٗ ل١ّخ اٌٍؼجخ ١ٌمَٛ ٘ٛ ثبٌذفغ ثٕفغٗ

أػطذ ٌٗ ٚسلخ ثم١ّخ ِبئخ دٚالس، ٚوبٔذ ل١ّخ اٌفبرٛسح عز١ٓ دٚالس، فغٍُ ساؽذ اٌٛسلخ ٌٍجبئغ ٚرغٍُ 

 .ثؼذ٘ب  اٌجبلٟ أسثغ ٚسلبد ِٓ فئخ اٌؼؾشح دٚالساد

 ..ٌمذ خذػذ اٌجبئغ، أػط١زٗ ٚسلخ ٚاؽذح ٚأخزد أسثؼخ: أِٗ لبئال   ِضػ ساؽذ ِغ

 .١ٌظ رٌه فؾغت، فمذ فضد وزٌه ثبٌٍؼجخ، ٚفضد أٔب ثٙزٖ اٌّؾزش٠بد: لبٌذ ٌٗ

فٟ اٌجذا٠خ ٠ظٙش رؼ١ٍك ساؽذ وطشفخ هفً، ٌىٕٗ أِش ِض١ش ؽمب  ٌٍزؼغت، ِب اٌزٞ ١ّ٠ض ٚسلخ ِٓ فئخ 

ِٓ اٌزٞ ِٕؼ أٚسالب  ل١ّخ ػب١ٌخ فشفؼٙب ! أ١ٌغذ وٍٙب أٚساق؟! ح؟ِبئخ دٚالس ػٓ ٚسلخ أخشٜ ِٓ فئخ ػؾش

 !ٚؽب١ٍِٙب ئٌٝ ػٕبْ اٌغّبء، ٚٔضي ثأٚساق أخشٜ أعفً عبف١ٍٓ، سغُ ئٔٙب وٍٙب فٟ إٌٙب٠خ أٚساق؟

... ِضً ساؽذ ً٘ ٚمؼذ ٠ذن فٟ ع١جه ٠ِٛب  ٚأٔذ فٟ ِشوض رغبسٞ ٌزخشط ػٍّخ ٚسل١خ صُ رغبءٌذ

أْ ! أٞ ِٕطك فٟ ٘زا األِش؟! ٘زا اٌؼبٌُ ٠ؾىّٗ اٌغْٕٛ؟ً٘  !غزجذي ثزٍفبص أٚ صالعخ؟و١ف ٌٙزٖ األٚساق أْ رُ 

ر٘جذ ئٌٝ اٌجٕه إل٠ذاع أٚ عؾت ِجٍغ ِٓ اٌّبي صُ ً٘ ! رغزجذي صالعخ ثخّظ ٚسلبد ِٓ فئخ اٌّبئخ دٚالس؟

ٍٕ٘ب ٠ّغىْٛ ثأٚساق ٌمذ ٌٚذٔب ع١ّؼب  ٌٕشٜ أ !و١ف رؾىٍذ ربس٠خ١ب  فىشح ٘زا اٌّخضْ اٌّبٌٟ اٌنخُ؟.. رغبءٌذ

، ٚرؼبٍِٕب ِغ ٘زا األِش وؾم١مخ ِغٍُ ثٙب ِضٍّب فذلٕب ثجغبهخ إٔٔب ٔزٕفظ "ػٍّخ"عّؼٕبُ٘ ِٕز اٌقغش ٠غّٛٔٙب 

 فّب ٟ٘ اٌؾىب٠خ؟ ٚو١ف ٚفٍزٕب ٘زٖ اٌٛسلخ اٌّب١ٌخ؟ ِٚب لقخ اٌجٕه؟!! ٘ٛاء

ش٠ُ، فزاد ٠َٛ عأٌزٕٟ أ٠ٕب ِب دفؼٕٟ ٌٍىزبثخ ؽٛي اٌّٛمٛع عإاي أروٝ ِٓ األعئٍخ اٌغبثمخ هشؽزٗ ِ

و١ف ٠ّىٓ ِمبسٔخ ِغبؽخ ! أوضش غٕٝ، أٔب اٌزٟ رٍجظ خبرّب  ر٘ج١ب ، أَ فذ٠مزٟ ػبئؾخ اٌزٟ رٍجظ ػجبءح فخّخ؟

! أ٠ّٙب أوضش؟.. ِٓ أِزبس اٌمّبػ اٌفخُ، ثٛصْ ِضً اٌز٘ت، فّٙب ١ٌغب ِٓ ٔفظ اٌغٕظ، فال ٠ّىٓ أْ ٔغأي

! بس لّبػ؟ و١ف ٠ّىٓ رؾذ٠ذ اٌم١ّخ اٌؾم١م١خ ٌّب رٍّه ِش٠ُ أٚ ػبئؾخ؟صالصْٛ عشاِب  ِٓ اٌز٘ت، أَ ػؾشح أِز



الثذ إٔٔب ٔؾزبط ئٌٝ ٚؽذح ل١بط عذ٠ذح غ١ش اٌٛصْ ٚاٌّغبؽخ، ٠غت أْ ٔخٍك ٚؽذح ل١بط ِؾزشوخ؟ ئٔٙب إٌمٛد 

 !!ئرْ

ؽٟء ِمبثً )وبٔذ اٌزؼبِالد اٌزغبس٠خ لذ٠ّب  رجبد١ٌخ ػ١ٕ١خ 

، صُ وبْ اٌزؼبًِ ثبٌز٘ت (ىزاٚ٘.. ؽٟء وّجبدٌخ اٌغٍٛد ثبٌٍّؼ

ٚاٌفنخ، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أْ اٌزبعش اٌضشٞ اٌزٞ ٌذ٠ٗ و١ّخ ِٓ اٌز٘ت 

٠مَٛ ؽخـ  فىبْٚاٌفنخ ثؾبعخ ئٌٝ أْ ٠نؼٙب فٟ ِىبْ آِٓ ألٔٗ ال ٠غزخذِٙب، فظٙش فٕذٚق األِبٔبد، 

زبعٗ، ٠ٚذفغ ٌٙزا ؾثذٚس اٌجٕه اٌؾبٌٟ، ؽ١ش ٠نغ اٌزبعش و١ّخ ر٘ت ِؼ١ٕخ ٌذ٠ٗ ػٍٝ أْ ٠أخز٘ب فٟ أٞ ٚلذ ٠

ثبٌز٘ت خبفخ ثؼذِب ٠زىذط ػٕذٖ ِغ وضشح  خبصْ اٌّبيِمبثً اؽزفبظٗ ثبٌز٘ت، ٌىٓ ِبرا ٠فؼً  اٌؾخـ

 اٌؼّالء؟

ثذأ اٌزفى١ش فٟ ٚع١ٍخ أوضش ػ١ٍّخ ِٓ ٔمً اٌز٘ت ِٓ ِىبْ ٢خش، فىبْ ئرا أساد ؽخـ أْ ٠غزشد  

ً أٔٗ ٌٓ ٠ذفغ ٌٗ اٌز٘ت، ث خبصْ اٌّبيثؼل اٌز٘ت؛ ٠خجشٖ 

ع١ؼط١ٗ ٚسلخ رف١ذ ثأْ ٘زا اٌشف١ذ ِٓ اٌز٘ت ِزٛفش ٌذ٠ٗ، فارا 

أساد أْ ٠ىزت ٌٗ أْ ٌذ٠ٗ ػؾشح أٚل١بد ِٓ اٌز٘ت ٠ىزت ٌٗ رٌه 

فٟ ٘زٖ اٌٛسلخ، فؼٕذِب ٠ش٠ذ ؽشاء أ٠خ عٍؼخ ٠ذفغ ٌٍجبئغ اٌٛسلخ 

ذن فٟ ع١جه مغ ٠.. ِٚٓ صُ رؾًّ ؽٙبدح مّبْ ِٕٗ، لجً أْ ٔىًّ اٌمقخ خبصْ اٌّبياٌزٟ رؾًّ رٛل١غ 

 ً٘ رشٜ اٌزٛل١غ؟... ٚأخشط ػٍّخ ٚسل١خ

وٟ ٠أخز  خبصْ اٌّبيذ ئٌٝ ؽِغ اٌٛلذ ٌُ ٠ؼذ ٠ز٘ت أ

فزىٛٔذ ٌذٜ . اٌز٘ت، فىً اٌزٞ ٠أخزٖ اٌّٛدػْٛ أٚسالب  ِٛلؼخ

و١ّبد ثب٘ظخ ِٓ اٌز٘ت ٚاٌفنخ، ثذأ ٠فىش فٟ  خبصْ اٌّبي

سث١ٓ اعزضّبس٘ب، ٌُِ ال ٠مشمٙب ٌٍزغبس أٚ ٠ّٛي ؽّالد اٌّؾب

خبصْ فجذأ ! ِٓ اٌم١ّخ اٌّذفٛػخ؟ %11 اٌز٠ٓ ٠فزؾْٛ اٌجالد، ػٍٝ أْ ٠غزشد اٌمشك ثؼذ رٌه ِنبفب  ئ١ٌٗ

فٟ ػ١ٍّخ اإللشاك، ١ٌظٙش ٌذ٠ٕب اٌجٕه اٌّؼبفش فٟ أٚي أؽىبٌٗ، ٠ؼطٟ أٚسالب  ٠ٚمشك اٌّغزضّش٠ٓ،  اٌّبي

ش إٌٙنخ األٚسث١خ فٟ ِذ٠ٕخ اٌجٕذل١خ فجذأد رزؾٛي اٌفىشح ئٌٝ ِإعغخ، فأٔؾأد اٌّقبسف اٌؾذ٠ضخ خالي ػق

 فٟ ئ٠طب١ٌب، ثٕه ٠مشك ِٚغزضّش ٠أخز ٠ُٕٚؾٟء ِقبٔغ فٟ اٌّذ٠ٕخ،

اػزّذد اٌجؾش٠خ فٟ ثذا٠خ ػٙذ٘ب فٟ 

 .اٌّؼبِالد اٌزغبس٠خ ػٍٝ اٌّمب٠نخ

وبٔذ اٌؼٍّخ األعبع١خ ثؼذ رٌه ٟ٘ 

 .اٌز٘ت ٚاٌفنخ

ؽٍذ اٌٛسلخ اٌّب١ٌخ ِؾً اٌز٘ت 

 . ٚاٌفنخ ٌغٌٙٛخ االعزخذاَ



ثؼذ رٌه رطٛس األِش فىبٔذ اٌؾ١ىبد،
1
ل غ ػ١ٍٙب،    ٛ ُّ ٟٚ٘ ٚسلخ ِىزٛة ػ١ٍٙب ل١ّخ ِب١ٌخ ٠ؾذدد٘ب اٌ

وبٔذ اٌىشٚد اإلٌىزش١ٔٚخ ١ٌٚذح  ثذال  ِٓ أْ ٠ؾًّ و١ّبد مخّخ ِٓ إٌمٛد، ٠زُ ئ٠ذاع ٚعؾت اٌّبي ثٙب، صُ

 .ٚثزٌه ؽٍذ اٌٛسلخ اٌّب١ٌخ ِؾً اٌز٘ت ٚاٌفنخ. صٛسح اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاالرقبالد

ٚأ٠ٓ ر٘جذ اٌم١ّخ اٌؾم١م١خ ٌٍٕمٛد؟ ً٘ ال صاي ٕ٘بن ر٘ت ٚفنخ؟ أَ ئٕٔب .. أػٍُ أٔه ا٢ْ رزغبءي

 !ِخذٚػْٛ ٔؾزشٞ ٚٔج١غ فمو ثأٚساق ال ل١ّخ ؽم١م١خ ٌٙب؟

ِب اٌزٞ ٠غؼً اٌذٚي ال رطجغ اٌؼّالد اٌٛسل١خ دْٚ ؽغبة، .. اٌغإاي ثطش٠مخ أخشٜ ٠ّٚىٓ ف١بغخ

 !ٚثبٌزبٌٟ ٠ؼ١ؼ وً إٌبط أغ١ٕبء؟

 ٌٚإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌغإاي ٔزوش ثأْ اٌز٘ت أعبعب  وبْ وّب روشٔب ٘ٛ األفً؟

 !ضال  أل١ُ؟ٌّٚبرا اٌز٘ت؟؟ أ١ٌظ ا١ٌٛسا١َٔٛ ِ. ِٙال  عأع١ت ػٍٝ اٌغإاي اٌزٞ ٠ذٚس فٟ ثبٌه ا٢ْ

فٟ اٌؾم١مخ ال رٛعذ ئعبثخ ِمٕؼخ ٌزفغ١ش ٘زٖ اٌظب٘شح، فؼ١ٍّب  اٌز٘ت فم١ش ِٓ ؽ١ش اعزخذاِبرٗ 

اإلٔغب١ٔخ،
2
 .ٌىٓ ِٕز فغش اٌزبس٠خ ٚإٌبط ٠ؾجْٛ رٍّه اٌز٘ت، ؽزٝ ئٔٗ أفجؼ أعطٛسح اٌضشٚح ٚربعٙب 

صاي ٠ٛعذ غطبء ر٘جٟ أَ ئٕٔب ً٘ ال .. أػٍُ أٔه رٍفع أٔفبعه ا٢ْ فشلب  ِٓ ئعبثخ اٌغإاي األعبعٟ

 !ٔزبعش ثأٚساق؟

فجاِىبٔه أْ رؼ١ؼ ِضً عبئش اٌجؾش اٌّغزّزؼ١ٓ .. ٌىٓ ِٙال  .. اإلعبثخ لذ رق١جه ثخ١جخ األًِ.. ؽغٕب  

 .عٛاء وبٔٛا ٠ؼٍّٛٔٙب أَ ال.. ثؾ١برُٙ سغُ ٘زٖ اٌؾم١م١خ

فمو ِٓ % 11ال رٛعذ عٜٛ ال ٠ٛعذ ؽب١ٌب  غطبء ر٘جٟ ٠ىبفٟء اٌؼٍّخ اٌٛعٛدح ثبٌفؼً فٟ اٌؼبٌُ، ف

؛ ثذأ اٌزفى١ش فٟ (اٌؼٍّخ)ل١ّخ اٌؼّالد اٌّؼٍٕخ، ثً ِٚغ اٌٙجٛه اٌذٌٟٚ فٟ ل١ّخ اٌذٚالس ٚمشٚسح رٛفش إٌمذ 

أِب اٌضبٟٔ . فمو ِٓ ل١ّخ اٌؼٍّخ اٌّٛعٛدح% 61األٚي ٘ٛ اٌمجٛي ثخفل ل١ّخ اٌغطبء اٌز٘جٟ ١ٌؾىً : خ١بس٠ ٓ

ٚفٟ وٍزٟ اٌؾبٌز١ٓ ع١زطٍت األِش صمخ ؽذ٠ذح ٚلجٛال  ػبِب  ٌٙزٖ اٌٛسلخ اٌّب١ٌخ . فٙٛ ئٌغبء اٌغطبء اٌز٘جٟ رّبِب  

.اٌزٟ ؽٍذ ِؾً اٌز٘ت، ٚئرا ٌُ رٙزض صمخ إٌبط فٟ اٌٛسلخ فأٙب عزقجؼ ِؼذٔب  ٔف١غب  ِضً اٌز٘ت رّبِب  
3
 

                                                             

والشيكات هصدرىا ادلصارف لألبداص الذين يفتحون الشيك ىو إذن صرف يسمح لىبنك أن يدفع القيم  النقدي  لشدص بعينو أو حلاه  الشيك،   1
حبيث هوفر عىيام عناء احب النقود  ي بعض ادلعاهالت التجاري ، أو االاتفاظ دببالغ ضدم ، ويكتب صااب الشيك التاريخ واام  اسابًا هصرفياً،

ر وكان أول ااتعمال لىشيكات  ي أوروبا و ي اجنىرتا،  ي القرن السابع عش. ادلستفيد هنو وادلبىغ، مث يوقع عىيو، ويعطيو لىجا  ادلراد ذلا أن هصرف الشيك
 .ادليالدي

 .611ص. روبرت ىيىربونر، ليسرت ثارو، االقتصاد ادلبسط، هكتب  غريب، القاىرة 2
 .611نفس ادلصدر السابق، ص   3



ثٕغجخ  ١ٌغذ ِأعب٠ٚخ وّب ٠جذٚ ٌٍٍٛ٘خ األٌٚٝ، فبسرجبه اٌؼٍّخ ثبٌز٘ت -فٟ ٔظش اٌجؼل –ٚاٌؾىب٠خ 

ف ش إٌمٛد ِشرجو ثزٛفش و١ّخ ِٓ اٌز٘ت رىفٟ اٌّؼبِالد % 611  ٛ ١ٌظ أِشا  ِؾّٛد اٌؼٛالت، ألٔٗ ٠ؼٕٟ أْ ر 

اٌجؾش٠خ اٌزغبس٠خ فٟ وً األسك، أٞ ئْ ِق١ش اٌّبي ع١شرجو ثبوزؾبف ِٕغُ ر٘ت عذ٠ذ، ٚع١خنغ ثؾىً 

 .وج١ش عذا  ٌزغبسح اٌز٘ت

شاؽذ، فّغزمجً اٌز٘ت ال ٠ؼ١ٕٗ فٟ ؽٟء، ٚأِش اٌؼٍّخ ال ٌُ أوٓ ألرّىٓ ِٓ ؽشػ وً ٘زا اٌىالَ ٌ

فبٌؼٍّخ ثبٌٕغجخ ٌٗ أثغو .. ٠ؾغً ثبٌٗ، ٚ٘ٛ وىً األهفبي ٠ؼزمذ ثأْ أثبٖ لبدس ػٍٝ أْ ٠ؾنش ٌٗ أٞ ؽٟء ٠ش٠ذٖ

ػجٛط، صُ فشخزبْ؛ ١ٌمزٕٟ اٌذ١ٔب ٚعٗ ِٓ وً رٌه ثىض١ش، فال ٠ؾزبط عٜٛ خّظ سوالد ٌألسك ٚ

 !!ثأعش٘ب

 



 إاإلااااثانخالاصاث 

 وبٔذ اٌزؼبِالد اٌزغبس٠خ رزُ ػٓ هش٠ك اٌّمب٠نخ. 

 ثؼذ رٌه أفجؾذ اٌؼٍّخ إٌمذ٠خ
1
 .ٟ٘ اٌز٘ت ٚاٌفنخ 

  ١نغ إٌبط ف١ٗ ِخضْٚ اٌز٘ت ٚاٌفنخؽخـ ٌوبْ فٕذٚق األِبٔبد ػٕذ. 

  ِٓ رغزؼًّ فٟ اٌج١غ ٚاٌؾشاء، ونّبْ ػٍٝ ٚعٛد اٌز٘ت  خبصْ اٌّبيوبْ إٌبط ٠أخزْٚ ٚسلخ ِٛلؼخ

 .اس اٌز٘ت اٌّىزٛة ػٍٝ اٌٛسلخِمذ

 ٠ؼذ إٌبط ثؼذ رٌه ٠غزخذِْٛ اٌز٘ت ٚاٌفنخ ٚأفجؾذ اٌٛسلخ ٟ٘ اٌؼٍّخ ٌُ. 

                                                             

بشك  عام لىحصول عى  السىع أو اخلدهات االقتصادي ، اواء أخذت بك  عمى  هعدني  أو اظي بقبول اجملتمع   ي االقتصاد ىي أي بيءالنقود   1
هث  الذىب والفض ، كالروبي  اذلندي  الفضي ، أو اجلنيو   Real Moneyودييز االقتصاديون بٌن النقود احلقيقي  والتقديري ، فالنقود احلقيقي  .ورقي  أو بيك

ا واود هادي هث  الريال القطري، والدينار األردين، والدوالر األهريكي، فاي نقود ليس ذل Account Money اإلجنىيزي الذىيب، أها النقود التقديري 
 .اقيقي، إذ قيم  الورق   ي اد ذاهتا ال هعدل أبداً قوهتا الشرالي 

 .بالقبول الشعيب العا ي ذلا، نتيج  عواه  ايااي  واقتصادي  هتنوع ( قارن الدوالر األهريكي بالروبي  اذلندي )والعمى  القوي  هتميز عن العمى  الضعيف  
 :والعمى  هتميز بعدم مميزات هث 

  قياااا بساول ديكن. 
 هقبول  عى  هستوى وااع. 
 ديكن هقسيماا إىل أازاء. 
  ااى  احلم. 

يم  ولىنقود دور وظيفي كبًن  ي االقتصاد فاي جبانب أهنا متث  وايى  لىتبادل التجاري بٌن الناس؛ إال أهنا كذلك وايى  حلساب أو قياس الق
كان لديك هثاًل عشرة فدادين هن زلصول القمح، وبقتان، وبعض اجلوىرات هن الذىب االقتصادي ، فإن أردت هعرف  قيم  ها متىكو اقتصادياً، و 

، البد هن إذاب  ك  ىذه األبياء  ي وادة واادة، (الذىب واألدلاس)، هع الوزن (الفدان)واألدلاس، كيف ديكن أن هواد وادة قياس ذبمع ادلساا  
والنقود هقوم هبذا الدور ادلام، قاي . ديكنك هقارنتاا بالقيم  االقتصادي  بأهالك بدص آخر وبالتا ي. حبيث ديكن هقدير القيم  االقتصادي  ألهالكك

 .هعطي قيم  نقدي  ألي  اىع 



 

 

 
 المقايضة

 (الذهب والفضة)العممة 

 يحتفظ بالعممة ويعطي مقابمها ورقة موقعة خازن المال

 االعتماد عمى العممة الورقية والشيكات

 منوذج هطور العمى  وفكرة البنك



 انبوراصت

 ...أٙبسد اٌجٛسفخ.. أخفنذ.. األعُٙ اسرفؼذ

١ِٛ٠ب  ٔغّغ ٘زٖ اٌّقطٍؾبد، ؽزٝ أْ اٌجٛسفخ رجذٚ ٌغضا  ٌٍىض١ش ِٓ إٌبط، سثّب ٔؾٓ ثؾبعخ ئٌٝ 

فٟ ثٍغ١ىب فٟ فٕذق ػبئٍخ فبْ دس ثٛسفٓ، اٌزٟ   Brugesمشْ اٌخبِظ ػؾش فٟ ِذ٠ٕخ ثشٚط اٌؼٛدح ئٌٝ اٌ

 ".ثٛسفخ"ُٔؾذ ِٓ اعّٙب ِقطٍؼ 

فمذ وبٔذ ٘زٖ اٌؼبئٍخ اٌجٍغ١ى١خ رؼًّ فٟ ِغبي اٌجٕٛن، ٚوبْ اٌفٕذق اٌزٞ رٍّىٗ فٟ ِذ٠ٕخ ثشٚط ٍِزمٝ ٌٍزغبس 

. فٟ ؽشوخ ٠ؼٍٓ ػٓ رٌه ػجش اٌغّبعشح ٚاألفذلبءٌٗ " أعُٙ"اٌّؾ١١ٍٓ، فىبْ أٞ ؽخـ ٠ش٠ذ ث١غ ؽقخ 

ٚثّشٚس اٌضِٓ أفجؼ سِضا  ٌغٛق سءٚط األِٛاي، ٚوبْ أٚي ٔؾش ٌمبئّخ أعؼبس اٌجٛسفخ ألٚي ِشح فٟ ػبَ 

اٌغٛق "ٚرغّٝ ثبٌؼشث١خ  .فٟٙ ثبخزقبس عٛق ٌج١غ ٚؽشاء أعُٙ اٌؾشوبد. Anversثّذ٠ٕخ أفشص  6711

 ".اٌّب١ٌخ

 :ِٓ فٛائذ اٌجٛسفخٚ

 .ثاِىبٔٗ أْ ٠ج١ؼٗ( اٌّىززت)فقبؽت اٌغُٙ  :ٍغ األسهىت

ػٓ هش٠ك ص٠بدح أعُٙ اٌّؾبسو١ٓ ف١ٙب، فٟٙ ٚع١ٍخ ٌز٠ًّٛ أٔؾطخ اٌؾشوبد  :تىسؼح انُشاطاخ فً انششكاخ

 .ػجش ؽجىخ ِٓ اٌّغزضّش٠ٓ اٌزٞ ال ٠ؼشفُٙ فبؽت اٌؾشوخ ِجبؽشح

إٌمٛد فٟ اٌجٕه ثؼٛائذ ِٕخفنخ، فاْ اٌغٛق  فجذال  ِٓ ٚمغ :تذٌم استثًاسي ػٍ انثُك نصغاس انًستثًشٌٍ

فقغبس . رؾفض أفشاد اٌّغزّغ ػٍٝ ؽشاء أعُٙ فٟ اٌمطبػبد االلزقبد٠خ اٌزٟ ٠ش٠ذْٚ "اٌجٛسفخ"اٌّب١ٌخ 

 .اٌّغزضّشْٚ ١ٌغٛا فٟ ؽبعخ ئٌٝ ئٔؾبء ؽشوبد ػّاللخ ٚئداسرٙب، ألُٔٙ ِغبّْ٘ٛ فٟ ؽشوبد لبئّخ ثبٌفؼً

ؽش٠ؾخ اٌّزؼب١ٍِٓ فٟ األعٛاق اٌّب١ٌخ، ٚئِىب١ٔخ رن١١ك اٌفغٛح ث١ٓ األغ١ٕبء  الرغبع: إػادج تىصٌغ انثشوج

 .ٚاٌفمشاء، ِغ األخز فٟ اٌؾغجبْ اؽزّبي ؽذٚس اٌؼىظ فٟ ؽبالد اال١ٙٔبس ٚاٌخغبسح

ِّب ٠خٍك ؽبٌخ رٕبفغ١خ ث١ٓ . ئر اٌّىززجْٛ ػبدح ِب ٠ؾزشْٚ األعُٙ فٟ اٌؾشوبد إٌبعؾخ :سفغ كفاءج انششكاخ

وّب ٠زنؼ ِٓ خالي ِإؽش األعُٙ ِذٜ وفبءح وً ؽشوخ ٚٔغبؽٙب، فٟٙ أداح رم١١ُ ٌٍؾشوبد  .اٌؾشوبد

 .ٚاٌّؾشٚػبد

عٛاء ػجش اٌّؾبس٠غ اٌزٟ رطشؽٙب اٌؾشوبد، أٚ ِٓ خالي ر٠ًّٛ خطو اٌز١ّٕخ ٌذٜ اٌؾىِٛخ،  :تًٍُح انًدتًغ

 .ِٟثبإلمبفخ ئٌٝ رٕؾ١و االلزقبد اٌمٛ. ػٕذِب رطشػ أٚسالب  ِب١ٌخ فٟ اٌغٛق

فٟٙ رؼًّ وّشآح ٌاللزقبد، ِٚإؽش عبثك ٌألؽذاس، فؾبٌخ األعُٙ ٟ٘ أؼىبط ٌزٛلؼبد : ِإؽشا  ٌاللزقبد

 .األؽذاس االلزقبد٠خ اٌزٟ عزىْٛ ِغزمجال ، ٚفٟ مٛئٗ ٠زؾشن اٌّغزضّشْٚ

 



 :ونهثىسصح كزنك سهثٍاخ يثم

ٌٕبط ػٍٝ ٚمغ ِذخشارُٙ فٟ فأصٕبء فؼٛد عٛق اٌجٛسفخ ٠زؾغغ ا: غٍاب انسٍىنح ػٍ االلتصاد انحمٍمً

 .اٌجٛسفخ، ف١زجبهأ إٌؾبه االلزقبدٞ

ؽ١ش ٠شٜ و١ٕض أْ اٌشثؼ فٟ اٌجٛسفخ ال ٠ؾزشه ؽشاء أعُٙ فٟ اٌؾشوخ األوضش  :َمطاع األسىاق ػٍ انىالغا

 .سثؾب  ثبٌفؼً، ٌٚىٓ فٟ اٌؾشوخ اٌزٟ ٠ؼزمذ اٌىً أٔب رؾمك سثؾب  أوضش

٠زىبعٍْٛ ػٓ اٌؼًّ اٌغبد، فُٙ ٌٓ ٠إعغٛا أ٠خ ؽشوخ، فبٌجٛسفخ  فبٌّغزضّشْٚ اٌٙٛاح: فخ انكسة انسشٌغ

 .رؼذُ٘ ثبٌضشاء اٌؼبعً، ٌىُ وُ ِٓ ٘إالء أف١جٛا ثخ١جخ أًِ ػٕذ م١بع ِذخشارُٙ

فبٌجٛسفخ ١ٌغذ ِٕزغخ ٌٍضشٚح، ٚئّٔب عٛق ٌزجبدي اٌضشٚح، فّٓ إٌبؽ١خ إٌظش٠خ ٠ّىٓ ٌؾشوخ : حتًٍح انخساسج

بدٞ أْ رىغت أٚ ال رزؼشك ٌخغبسح فٟ اٌؾذ األدٔٝ، أِب عٛق األٚساق اٌّب١ٌخ وّب فٟ اٌغٛق اٌزغبسٞ اٌؼ

 .فىً سثؼ ػبدح ِب رمبثٍٗ خغبسح

اٌجٛسفخ فٟ إٌٙب٠خ عٍؼخ ٠ٕطجك ػ١ٍٙب ِب ٠ٕطجك ػٍٝ اٌؼشك ٚاٌطٍت، ففٟ فزشاد ِؼ١ٕخ : اَهٍاس انثىسصح

قً ئٌٝ ؽذ ٠فٛق اٌزقٛساد، ٚأِبَ ؽزٝ ر( ٌىضشح اٌطٍت)٠ضداد مخ اٌغ١ٌٛخ فٟ اٌغٛق، فزشرفغ األعُٙ 

لذ ٠ىْٛ اٌجؼل لذ ؽممٙب ثبٌفؼً، رشرفغ األعؼبس ئٌٝ ؽذٚد٘ب اٌمقٜٛ، ػٕذ٘ب  –اٌؾٍُ ثزؾم١ك أسثبػ خ١ب١ٌخ 

فبٌجؼل ٠زخٛف ِٓ اٌؾشاء ثبػزجبس أْ اٌغؼش ِشرفغ عذا  ٌٚٓ ٠شرفغ أوضش ِٓ  .رىْٛ ٌؾظخ اال١ٙٔبس لذ دٔذ

 .زشٜ، ٚاٌجؼل ا٢خش ٠زخٛف ف١غشع ثج١غ األعُٙ لجً أْ ٠ٙجو عؼشٖرٌه، فٙٛ ئرْ ع١ج١غ ثخغبسح ئْ اؽ



 انخاتمـــــت

وبٔذ ٘زٖ عٌٛخ عش٠ؼخ فٟ ػبٌُ االلزقبد اٌشؽت، ٚخطٛح أٌٚٝ ٔؾٛ فُٙ ثؼل أُ٘ أثغذ٠بد  

االلزقبد، ٟٚ٘ خطٛح ٠ٕجغٟ أْ رزٍٛ٘ب خطٛاد ِٓ لجً اٌّٙز١ّٓ ثزٛع١غ أفمُٙ اٌّؼشفٟ، فىً ِب لّٕب ثٗ فٟ 

ٚثبٌشعٛع ئٌٝ أً٘ اٌخجشح . ٌخطٛح إٔٔب ٚمؼٕب لذِه ػٍٝ اٌطش٠ك، ٌىٓ ٌٓ ٠غٍىٗ أؽذ عٛان٘زٖ ا

ٚاٌزخقـ ثاِىبٔه أْ رغزىًّ ثٕبءن اٌّؼشفٟ، اٌُّٙ أْ رّٕٛ ٌذ٠ه غش٠ضح اٌّؼشفخ، أال رغّغ أٚ رؾب٘ذ ؽ١ئب  

 .ِجّٙب  أِبِه دْٚ أْ رغؼٝ ٌفّٙٗ ٚفه ؽفشرٗ

١ٍّئخ ثبألٌغبص، ٚ٘ٛ ِب ٠ّضً ػٕقش عزة ٌؼؾبق اٌؼٍُ ٚاٌّؼشفخ، ٚػبٌُ االلزقبد ٠جذٚ ِٓ اٌؼٛاٌُ اٌ 

ب أْ ٔؼ١ؾٗ ِٕٚٓ األفنً أْ ٌ.. ٚ٘ٛ ػبٌُ ؽشٞ ثبٌض٠بسح، ألٕٔب ٔؼ١ؾٗ ؽئٕب أَ أث١ٕب ثٛػٟ أٚ ثذْٚ ٚػٟ

 .ثٛػٟ



 

 

 

 

 

 

 

 اننمـــارج



 

 

 

 

مـالعل  

 يتحكم يتنبأ يفسر يصف

وظيف  العىم ىي وصف الظواىر ادلتعىق  باجملال الذي يبحث فيو، وهفسًنىا، 
 .والتنبؤ دبستقب  الظاىرة، ووضع هصورات لىتحكم فياا

 علم االقتصاد

 حاجات إنسانية مال توزيع إنتاج

يدرس عىم االقتصاد القوانٌن االاتماعي  ادلتعىق  بدراا  إنتاج وهوزيع الواال  
 .إلبباع احلااات اإلنساني ( ادلال)ادلادي  



 أنواع االقتصاد

 كمي جزئي

ىي يركز االقتصاد اجلزلي  ي العالق  بٌن وادات السوق، بينما يركز االقتصاد الك
 .والعواه  ادلؤثرة فيو العام لىدول عى  االقتصاد 

العم  ىو العنصر األاااي  ي اإلنتاج، وىو النشاط ادلبذول لتطويع ادلوارد 
 .ع  بٌن العم  والطبيع االطبيعي ، أها رأس ادلال فاو زلصى  التف

 عناصر اإلنتاج

س المالرأ العمل  الطبيعة 



 

 

 

 

 

 

 

 

ةـعصر العبودي اعـعصر اإلقط  عصر  عصر البرجوازية 
 الرأسمالية

  أوروبامنوذج يوضح هطور احلياة االقتصادي   ي

رل ماركسكا آدم سميث  جون كينز 

بك  يبٌن روح أطرواات رواد االقتصاد، فآدم مسيث دعا 
لىرأمسالي  ادلتفالى ،  ي الوقت الذي ىامجاا فيو هاركس بضراوة، 
.أها كينز فطور هن الرأمسالي  زلاوالً الوصول هبا إىل االعتدال  



األسئلة المطروحة على 
 GNPرقم الـ 

هل تم حذف 
 التضخم؟

هل يزيد دخل 
 المواطن؟

هل يوزع عمى جميع 
 الشرائح؟

أطراف العملية االقتصادية 
 وتفاعالتهم

 التجار األجانب الحكومة المستثمرين تيار البيوت

GNP 



 المقايضة

 (الذهب والفضة)العممة 

 يحتفظ بالعممة ويعطي مقابمها ورقة موقعة خازن المال

 االعتماد عمى العممة الورقية

 منوذج هطور العمى  وفكرة البنك



 انًشاخغ

 6777فىش اٌؼشثٟ، اٌغ١ذ ػجذ اٌٌّٛٝ، أفٛي االلزقبد، داس اٌ. د. 

 سٚثشد ١ٍ٘جشٚٔش، ١ٌغزش صبسٚ، االلزقبد اٌّجغو، ِىزجخ غش٠ت، اٌمب٘شح 

 

 


